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  اإلجــراءات
فة ٢٠٠٩بتــارخ الســادس عشــر مــن مــارس ســنة    ــة صــح ، أودعــت المدع

عـدم دسـتورة نصـى  ـم  ـة الح ا، طال مة الدستورة العل تاب المح هذه الدعو قلم 
عـة مـن المـادة ( ـرًرا) مـن القـانون رقـم  ٥)، والمـادة (٥الفقرة الرا  ١٩٧٨لسـنة  ٣٥م

ة،  ق ة والموســــ ــــة والســــینمائ ــــات المهــــن التمثیل ــــات واتحــــاد نقا فــــى شــــأن إنشــــاء نقا
القــانون رقــم  تــارخ الســادس مــن ســبتمبر ســنة ٢٠٠٣لســنة  ٨المعــدل  ، ٢٠٠٩. و

ــًدا،  ــا جدی مــة، أضــافت فیهــا طلً المح رة إلــى هیئــة المفوضــین  ــة مــذ قــدمت المدع
ــة مــن ا عــدم دســتورة نــص الفقــرة الثان م  لســنة  ٣٥) مــن القــانون رقــم ٥لمــادة (ــالح

ه.  ١٩٧٨   المشار إل
  

. عدم قبول الدعو م  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   وقدمت هیئة قضا
. م برفض الدعو رة، طلب فیها الح ه األخیر مذ   وقدم المدعى عل

، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مــــة وُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
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  احملكمــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر  –حیث إن الوقائع تتحصل  ما یتبین من صح حس
ة،  –األوراق  ة إلى المحاكمة الجنائ انت قد قدمت المدعـــــ ة العامة،  ا فى أن الن

أنها بتارخ  ٢٠٠٨لسنة  ٩١٣٢ى الدعو رقم ف جنح السیدة زنب، متهمة إّاها 
ة المهن ٦/٦/٢٠٠٨ التمثیل دون أن تكون مقیدة بجدول نقا : " زاولت العمل 

المواد ( األوراق "، وطلبت عقابها  ة، على النحو المبین   ٥، ٥/١، ٢، ١التمثیل
رًرا) من القانون رقم  ات فى شأ ١٩٧٨لسنة  ٣٥م ات واتحاد نقا ن إنشاء نقا

القانون رقم  ة، المعدل  ق ة والموس ة والسینمائ . وحال ٢٠٠٣لسنة  ٨المهن التمثیل
عدم دستورة نصى ٧/٩/٢٠٠٨نظر الدعو بجلسة  ة  ، دفع الحاضر عن المدع

رًرا) من القانون رقم  ٥) و(٥المادتین ( ام القانون ٢٠٠٣لسنة  ٨م ، المعدل ألح
الدفــــــــــع بجلسة  ١٩٧٨سنـــــة ل ٣٥رقم  ه، وتمســـــــك  ، ٨/١/٢٠٠٩المشـــــــــار إل

ة بإقامة الدعو الدستورة،  ة الدفع، وصرحت للمدع مة جد وفیها قدرت المح
  فأقامت الدعو المعروضة.

  

فى شأن إنشاء  ١٩٧٨لسنة  ٣٥) من القانون رقم ٥وحیث إن المادة (
ا ات واتحاد نقا ة، قبل استبدال فقرتها نقا ق ة والموس ة والسینمائ ت المهن التمثیل

القانون رقم  عة  ة من ٢٠٠٣لسنة  ٨الرا ل نقا ، تنص على أن " ینشأ فى 
ة،  ه أسماء األعضاء العاملین فى النقا قید ف ر جدول عام  ات السالفة الذ النقا

ه جدوالن، أحدهما لألعضاء المنتسبین، واآلخر أل لح    عضاء الشرف.و
قى على  فنون المسرح أو السینما أو الموس شتغل  وال یجوز ألحد أن 

ه فى المادة ( ن عضًوا عامًال ٢النحو المنصوص عل ) من هذا القانون ما لم 
ة.   النقا
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صفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة  ة التصرح  جوز لمجلس النقا و
سیًرا وذلك قابلة للتجدید لغیر األعضاء العاملین ة الكبیرة المواهب إلظهار ت  الواع

عها أو المشترك اإلنتاج لظروف مراعاة أو المتمیزة الخبرات واستمرار ادل تشج  للت

الد مصر بین الثقافى ة وال  من نظیر وجود عدم أو الندرة سبب أو وغیرها العر

ة أعضاء  الحقوق  من ح أ الطالب التصرح هذا سب وال التصرح، لطالب النقا

ة أو فولة الممیزات من میزة أ   القانون. هذا فى العاملین لألعضاء الم
 اإلعانات صندوق  إلى یؤد أن أجنبًّا أو ان مصرًّا التصرح طالب وعلى

ة والمعاشات ات األجور من %)٢٠( مقداره نسبًّا رسًما النقا  حصل التى والمرت

  المؤقت". التصرح نتیجة علیها
  

عة الفقرة نص استبدل وقد ه، المشار القانون  من )٥( المادة من الرا  إل

ة وتقوم " اآلتى النص ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون  موجب عة النقا  العقد تنفیذ متا

  العقد. سران فترة معه المتعاقد قبل حقوقه على التصرح طالب حصول لضمان
ؤد ة، التصرــــــــح طالب و عتهـــــــامت مقابل للنقا  من مبلًغا العقد، تنفیذ ا

ه. آالف عشرة یجاوز ال – الفئو  التصنیف حسب – المال  طالب ان وٕاذا جن

ه. ألف عشرن األقصى الحد ون  المصرین غیر من التصرح  الالئحة وتحدد جن

ة ة لكل الداخل . التصنیف نقا   الفئو
حظر ة نالعاملی األعضاء لغیر التشغیل أو التعاقد و  غیر أو النقا

  ." مؤقتة عمل تصارح على الحاصلین
  

رًرا) ٥( المادة وتنص انه، السالف ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من م  ب

س عاقب " أن على ٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون  المستبدلة  شهر عن تقل ال مدة الح

غرامة أشهر ثالثة على تزد وال ه ألفى عن تقل ال و  ألف عشرن على تزد وال جن

ه تین، هاتین بإحد أو جن ام خالف من ل العقو   ". القانون  هذا من )٥( المادة أح
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ة الفقرة نص دستورة عدم الطعن عن إنه وحیث  من )٥( المادة من الثان

ه، المشار ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  مة أن األوراق فالثابت إل  الموضوع مح

ة صرحت قد انت  امل عن الدستورة الدعو  بإقامة ٨/١/٢٠٠٩ بجلسة للمدع

رًرا) ٥( والمادة المادة، تلك نص ة أن إال القانون، ذلك من م  دعواها أقامت المدع

عة الفقرة نص على الدستورة عدم الطعن قاصرة المعروضة،  )،٥( المادة من الرا

رًرا) ٥( والمادة م تطلب ولم القانون، ذلك من م ة فقرةال دستورة عدم الح  من الثان

 ،٦/٩/٢٠٠٩ بتارخ المفوضین هیئة أمام الدعو  تحضیر أثناء إال منه )٥( المادة
مة هذه قضاء فى المقرر أن حال ات إبداء یجوز ال أنه المح ة أو جدیدة طل  إضاف

 ثالثة من أكثر انقضاء عد أبد قد الطلب هذا أن عن فضالً  المفوضین، هیئة أمام

مة تصرــــــح صــــــدور تارخ ـنمـــــ أشهــــــر  الدستورة، الدعو  بإقامة الموضــــــوع مح

مة هذه قانون  من )٢٩( المادة من (ب) البند لنص المخالفة  القانون  الصادر المح

ة النص هــــــذا دستورة على الطعن ــــــون  ثــــــم ومن ،١٩٧٩ لسنة ٤٨ رقم  مثا

اشــــــ دعــــــو  مـــة تتصــــــل لم ـــــــــرة،م ا الدستورة المح  المقرر النحو على العل

تعین قانونها،   شأنه. الدعو  قبول عدم القضاء و
  

عدم قبول الدعو  ا الدولة  وحیث إنه عن الدفع المبد من هیئة قضا
عة من المادة الخامسة من ه الفقرة الرا عدم دستورة ما نصت عل م   لسب الح

ة  ١٩٧٨لسنة  ٣٥القانون رقم  ات المهن التمثیل ات واتحاد نقا فى شأن إنشاء نقا
أن یؤد إلى صندوق اإلعانات  ة، من إلزام طالب التصرح  ق ة والموس والسینمائ

ة رسًما نسبًّا مقداره  النقا حصل ٢٠والمعاشات  ات التى  % من األجور والمرت
عد رًرا من هذا علیها نتیجة التصرح المؤقت، و م دستورة المادة الخامسة م

ــــــــم الصادر فى الدعــــــــو رقــــــــم  مقتضى الح ة  ١٥لسنة  ٢القانون "، وذلك  قضائ
مة أن  "دستورة". فإن هذا الدفع مردود؛ ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المح
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ق ام الصادرة فى الدعاو الدستورة  ة المطلقة لألح تصر نطاقها على الحج
انت مثاًرا للمنازعة حول دستورتها، وفصلت فیها  ة التى  النصوص التشرع
مة، ولم تفصل  ن مطروًحا على المح قضائها، أما ما لم  مة فصًال حاسًما  المح
م الصادر بجلسة  ان الح ان ذلك، و ة. متى  ه تلك الحج الفعل، فال تمتد إل ه  ف

عدم  ١٥لسنة  ٢ستورة رقم ، فى الدعو الد٤/١/١٩٩٧ ة قد قضى  قضائ
رًرا من القانون  عة من المادة الخامسة، والمادة الخامسة م دستورة نصى الفقرة الرا

ة  ١٩٧٨لسنة  ٣٥رقم  ات المهن التمثیل ات واتحاد نقا فى شأن إنشاء نقا
شأن الطعن على دستورة نص الفقرة  ة. ورفض الدعو  ق ة والموس والسینمائ

ة من المادة ( م تكون ٥الثان ة هذا الح ) من ذلك القانون. ومن ثم، فإن حج
عة من المادة ( )، ٥مقصورة على هذا النطاق وحده، وال تمتد إلى نصى الفقرة الرا

رًرا) من القانون رقم  ٥والمادة ( عد استبدالهما  ١٩٧٨لسنة  ٣٥م ه،  المشار إل
قى النص٢٠٠٣لسنة  ٨القانون رقم  المطعون علیهما فى  –ان المستبدالن ، لی

م الصادر  –الدعو المعروضـــــــــة  ة المطلقــــــــــة للح خارجین عن نطــــــــــاق الحج
ة "دستورة". ١٥لسنة  ٢فى الدعو رقم    قضائ

  

 – مناطها لقبولها، شر وهى الدستورة، الدعو  فى المصلحة إن وحیث
ه جر  ما على مةا هذه قضاء عل ا ثمة ون  أن – لمح ین بینها ارت  المصلحة و

ة، الدعو  فى القائمة م یؤثر أن وذلك الموضوع  على الدستورة المسألة فى الح

ات طة الطل مة على والمطروحة بها المرت  فى للفصل ن لم فإذا الموضوع، مح

مة لد الدستورة عدم شبهة شأنه ثارت الذ النص دستورة اس عالموضو  مح  انع

  . مقبولة غیر تكون  الدستورة الدعو  فإن الموضوعى، النزاع على
  

ان تقدم، ما ان متى ة أسندته الذ االتهام و ا ة إلى العامة الن  فى المدع

 دون  التمثیل مهنة العمل مزاولة زنب، السیدة جنح ٢٠٠٨ لسنة ٩١٣٢ رقم الدعو 
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ة بجدول مقیدة تكون  أن ة الفقرة نصوص إلى یتساند ة،التمثیل المهن نقا من الثان
عة رةـــــــالفق من األخیر والشطر )،٥( المادة رًرا) ٥( والمادة ذاتها، المادة من الرا م
ه، ارـــــالمش ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من القانون  وثالثتها ثانیتها تبدلــــــالمس إل
ان .٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم ٣٥ رقم القانــــــون  من )٥( المادة من ةالثان الفقــــــرة نص و
ان السالف - ١٩٧٨ لسنة مة بهذه یتصل لم  أنه عن فضالً  – الب النحو على المح

انه، سلف ما على قانونها، المقرر على الطعن برفض ُقضى أن سب فقد ب
م مقتضى دستورته مة هذه ح رقم الدعو  فى ،٤/١/١٩٩٧ بجلسة الصادر المح

ة ١٥ لسنة ٢ ة الجردة من )٣( رقم العدد نشره تم وقد "دستورة". قضائ الرسم
القائم، الدستور من )١٩٥( المادة نص مقتضى ان ولما .١٦/١/١٩٩٧ بتارخ
مة قانون  من )٤٩ ،٤٨( المادتین ونصى ا الدستورة المح رقم القانون  الصادر العل
ام ون  أن ،١٩٧٩ لسنة ٤٨ مة، هذه من رةالصاد والقرارات لألح ة المح حج

ة الكافة، مواجهة فى مطلقة النس اره المختلفة، سلطاتها الدولة إلى و فصالً  قوالً  اعت
الً  قبل ال ة وهى انت، جهة أ من تعقیًا وال تأو المجادلة دون  بذاتها تحول حج

مة هذه على طرحها إعادة أو فیها، رةدستو  حث شأن فى لمراجعتها جدید من المح

الشطر فى المعروضة الدعو  نطاق یتحدد تقدم، ما ضوء فى إنه وحیث
عة الفقرة من األخیر رًرا) ٥( والمادة )،٥( المادة من الرا لسنة ٣٥ رقم القانون  من م
ات إنشاء شأن فى ١٩٧٨ ات واتحاد نقا ة المهن نقا ة التمثیل ة والسینمائ ق والموس

ما ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون  المستبدلتین ه نصتا ف حظـر " أنه من عل أو التعاقـد و
ة العاملین األعضاء لغیر التشغیل عمل تصارح على الحاصلین غیر أو النقا

عاقب وأن تة"،مؤق س " غرامة أشهر ثالثة على تزد وال شهر عن تقل ال مدة الح و
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من القانون رقم ۳٥ لسنة ۱۹۷۸ المار بیانھا یكون لغًوا .



ه ألفى عن تقل ال ه ألف عشرن على تزد وال جن تین، هاتین بإحد أو جن  ل العقو
ام خالف من    القانون". هذا من )٥( المادة أح

  

ة إن وحیث  الدعو  نطاق بهما تحدد اللذین النصین على تنعى المدع

م على التفافهما لمعروضة،ا مة من الصادر الح ا الدستورة المح  الدعو  فى العل

ة ١٥ لسنة ٢ رقم ان السالف – "دستورة" قضائ  الرأ لحرة وٕاهدارهما  -  منطوقه ب

ة لحقوق  ومخالفتهما الدولة، تكفلها التى والثقافى والفنى األدبى واإلبداع رة الملك  الف

ة قانون  فى علیها المنصوص لىالتمثی األداء لفنانى ة حما رة الملك  الصادر الف

ة الحرة على العدوان عن فضالً  ،٢٠٠٢ لسنة ٨٢ رقم القانون   بإقرارهما الشخص

ة المهن االشتغال على جنائًّا جزاءً    نقابتها. إلى االنضمام دون  التمثیل
  

مة قضاء فى المقرر إن وحیث ا الدستورة المح اشرها التى ةالرقا أن العل  ت

قتها حیث من القوانین، دستورة على ة للقواعد مطا  تضمنها التى الموضوع

ام تخضع الدستور، ة هذه أن ذلك غیره، دون  القائم، الدستور ألح  تستهدف الرقا

امه، على الخروج من وحمایته الدستور، هذا صون  أصالً   تمثل نصوصه لكون  أح

م، نظام علیها ومق التى واألصول القواعد دائًما  قواعد بین الصدارة مقام ولها الح

 التشرعات، من یخالفها ما وٕاهدار ومراعاتها، التزامها یتعین التى العام النظام

ارها انت ذلك، ان متى اآلمرة. القواعد أسمى اعت ة وجهتها التى المناعى و  المدع

 تحت تندرج معروضة،ال الدعو  نطاق بهما تحدد اللذین التشرعیین النصین إلى

ة المطاعن  فى لقاعدة تشرعى نص مخالفة على مبناها فى تقوم التى الموضوع

ان الموضوعى. محتواها حیث من الدستور انهما، السالف النصان و  صدرا وٕان ب

مة تتولى ثم ومن سارین، مازاال أنهما إال ،٢٠١٤ سنة بدستور العمل قبل  المح

ا الدستورة ة العل ام ضوء فى دستورتهما لىع الرقا   الدستور. هذا أح
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مة أن قانوًنا المقرر من إن وحیث ا الدستورة المح منة من لها ما – العل  ه

فها الح وصفها تعطیها التى هى – الدعو  على ح، القانونى وتكی ة الصح  متقص

ات ذلك سبیل فى قة مستظهرة الخصوم، طل عادها. مرامیها حق  ذلك، ان متى وأ

ان ة مناعى من األول المنعى حاصل و  رقم القانون  المستبدلین النصین على المدع

م على التفافهما قالة ،٢٠٠٣ لسنة ٨ مة هذه ح  ،٤/١/١٩٩٧ بجلسة الصادر المح
ة ١٥ لسنة ٢ رقم الدعو  فى ما "دستورة"، قضائ  الفقرة دستورة عدم من ه قضى ف

عة رًرا الخامسة والمادة الخامسة المادة من الرا  ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من م

ات واتحــــــاد نقابــــــات إنشـــــــاء شأن فى ة المهن نقا ة التمثیل ة. والسینمائ ق  والموس

ان ه تهدف ما و ة إل  تنفیذ فى االستمرار طلب فى یتحصل إنما النعى هذا من المدع

م ر،ال السالفة الدستورة الدعو  فى الصادر الح ة نعى فإن ثم، ومن ذ  یندرج المدع

ة بهذه – مة قانون  من )٥٠( المادة عنتها التى المنازعات عداد فى – المثا  المح

ا الدستورة  هذه اختصاص  على بنصها ،١٩٧٩ لسنة ٤٨ رقم القانون  الصادر العل

مة، ام بتنفیذ المتعلقة المنازعات افة فى الفصل غیرها، دون  المح  راراتوالق األح

  منها. الصادرة
  

مة قضاء فى المقرر إن وحیث ا الدستورة المح  التنفیذ منازعات أن العل

قاتها، وتتنوع صورها تتعدد  تنفیذ دون  تحول عوائ تطرح أنها یجمعها ان وٕان تطب

ام أحد مة، هذه أح ندرج مداه. ُمقِیدة أو له ُمعِطلة انت سواء المح  هذه ضمن و

ام جدید بتشرع المشرع نىیتب أن المنازعات مة لهذه سب تشرعى نص أح  المح

ة السلطة تستمر أن أو دستورته، عدم القضاء م إعمال فى التنفیذ  تشرعى نص ح

مة سب ام استناًدا – للمح ة لألح طال – الدستور فى الموضوع  له مطاب نص إ

 ذلك فى مستترة دید،ج نص أنه حجة أنفسهم، ه للمخاطبین وموجه عینه النطاق فى

رة وراء ة؛ النصوص استقالل ف الً  ذلك ون  أن عدو ال إذ القانون ام على تحا  أح

١٧ ٢٠٢١ سنة سبتمبر ٨ فى )ز(مكرر  ٣٥ العدد –الجریدة الرسمیة 



ة  تنفیًذا قرارات من صدر ما أو الجدید التشرع هذا عتبر ثم ومن الدستورة، الشرع

ة له ات من عق جــــــوز التنفیذ، عق مة لهذه و اها خولته ما ُتعمل أن عندئذ المح  إ

 لها عرض الذ الجدید النص لدستورة التصد من قانونها من )٢٧( المادة

ة اع عد وذلك بها، التصاله علیها المطروحة التنفیذ منازعة نظرها مناس  ات

  الدستورة. الدعو  لتحضیر المقررة اإلجراءات
  

ان تقدم، ما ان متى عة الفقرة من األخیر الشطر نصا و  المادة من الرا

رًرا) ٥( والمادة )،٥( ه، المشار ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من م  المستبدالن إل

 لغیر التشغیل أو التعاقد على حظًرا أولهما أورد قد ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون 

ة العاملین األعضاء شمل مؤقتة، عمل تصارح على الحاصلین غیر أو النقا  ل

ة بهذه الحظر ةالتم مهنال والمشتغل المتعاقد المثا ة ثیل ة والسینمائ ق  من والموس

ة العاملین األعضاء غیر ة النقا  مؤقتة، عمل تصارح على الحاصلین غیر أو المعن

شمل ًضا الحظر و  نص شملها ن لم فئة وهى بتشغیلهم، قام أو معهم تعاقد من أ

عة الفقرة  قید ما استبداله. قبل ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من )٥( المادة من الرا

تى األقصى الحد ثانیهما س لعقو  قائًما ان ما نحو على طلقهما ولم والغرامة، الح

رًرا) ٥( المادة نص مقتضى  مفارقة مؤداه ما استبداله. قبل ذاته القانون  من م

ام علیهما، المطعون  النصین فى  المشرع  دستورتهما، عدم المقضى النصین أح

 المستبدالن النصان ون  ال ثم، ومن .٢٠٠٣ لسنة ٨ رقـــــم قانون ال استبدالهمـــــــــا قبل

ة م تنفیذ فى عق مة ح ا الدستورة المح  ١٥ لسنة ٢ رقم الدعو  فى الصادر العل

ة غدو "دستورة"، قضائ ة نعى و ان السالف المدع ح، لسنده مفتقًرا الب  أن دون  الصح

مة هذه مضى من ذلك ینال ة تهارقاب إعمال فى المح  النصین دستورة على القضائ

انه. سلف ما على المعروضة، الدعو  نطاق بهما تحدد اللذین   ب
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مة هذه قضاء فى المقرر إن وحیث ة أن المح ة الرقا اشرها التى القضائ  ت

ة، النصوص دستورة شأن فى  لقاعدة النصوص تلك مخالفة مناطها التشرع

 واحــد قانون  جمعهما قانونیین نصین بیـــــن ارضالتع لها شأن وال الدستور، تضمنها

 على – بذاته – منطوًا التعارض هذا ن لم ما مختلفین، قانونین بین تفرقا أو

ان تقدم، ما ان متى دستورة. مخالفة ة نعى و ة حقوق  إهدار شأن المدع  الملك

رة  نطاق بهما تحدد ناللذی النصین بین مقابلة قوامه التمثیلى، األداء لفنانى الف

ة قانون  ونصوص المعروضة، الدعو  ة حما رة الملك  ٨٢ رقم القانون  الصادر الف

 إلیهما، المشار النصین بین تعارض لوجود النعى هذا ستطیل أن دون  ،٢٠٠٢ لسنة

ام من وأ ة األح  المار النعى عن االلتفات ضحى ثم ومن للدستور، الموضوع

ره   متعیًنا. ذ
  

ط امتناع أو فعل أل المشرع تجرم إن وحیث ة الضرورة یرت  االجتماع

 فى المقرر من أن ذلك تطورها، مراحل من مرحلة فى الجماعة ظروف اقتضتها التى

مة هذه قضاء  سعیها فى القوانین من غیره مع اتف وٕان الجنائى القانون  أن المح

م ما األفراد عالئ لتنظ عض، عضهــــــم بین ف  مجتمعم، صالتهــــــم صعید ىوعل ال

ان على لحملهم أداة الجنائى الجزاء اتخاذه فى فارقها القانون  هذا فإن  التى األفعال إت

ا بذلك وهو مقارفتها، عن ینهاهم التى تلك عن التخلى أو بها، أمرهم  حدد، أن یتغ

ه التسامح یجوز ال ما اجتماعى، منظور من هم. مظاهر من ف  أن اهمؤد ما سلو

 التى الضرورة حدود مجاوًزا ان إذا إال للدستور، مخالًفا ون  ال أفعالهم على الجزاء

 وجهة من مبرًرا ان فإذا  تطورها، مراحل من مرحلة فى الجماعة ظروف اقتضتها

ة،   الدستورة. المخالفة شبهة عنه انتفت اجتماع
  

 لتجمعها عضها مع تتكامل أنها الدستورة النصوص فى األصل إن وحیث

ة وحدة مها، بین وتوحد أجزاءها، تضم عضو طها، عن تنعزل فال ق  ینظر وال مح
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ما تتناغـــــــم بل سواهـــــــــــا، عن استقالالً  عضها إلى  وتفاعلها، تقابلها فل ما بینها ف

ان ذلـــــك، ان متى وتهادمهـــــا. تعارضهـــــا ال  التعبیر حرة ـــــلف أن عـــــد الدستور و

ندرج –  إلى أقام التوالى، على منه )٦٧ ،٦٥( المادتین – اإلبداع حرة تحتها و

ة؛ الحرة – منه )٧٦( المادة بنص – جانبها امها إعمال الزًما غدا فقد النقاب  أح

ًعا، م المشرع ملك إذ توجهاتها، وتضافر أجزائها تواصل افتراض جم  حرة تنظ

م المشرع تدخل فإن ذلك، على وترتیًا جوهرها. أو أصلها، مس ال ام اإلبداع،  لتنظ

م فرضها التى القیود خالل من الفنى، اإلبداع حرة  منافًا عتبر ال النقابى، التنظ

، واألدبى الفنى اإلبداع لحرة ر  علیها، عدوان ل رد خالل من یثرها هو بل والف

ةالنق القیود تلك خالل من واضًعا  استوفوا الذین أعضائها مصالح یؤمن إطاًرا اب

اشرة التالى لهم وح بها، القید شرو  قید ال نشاطها، فى تدخل التى األعمال ل م

انت ذلك، ان إذ نقابتهم. دستور إلى عائًدا ان إذا إال ذلك فى علیهم ارة و  ع

عة الفقرة من األخیر الشطر  ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقــــم ن القانو  مــــن )٥( المادة من الرا

انهــــا، السالف ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقــــم القانــــون  المستبدلة غت قــــد ب اغة ص  ص

ة جهیر، إفصاح فى مستظهرة، غموض، وال فیهــــا خفــــاء ال واضحة، ن ماه  الر

ة ــــنالعاملیـ األعضـــــاء غیر تشغیل أو التعاقـــــد فى وحددتـــــه للجرمة، الماد  النقا

ة من مؤقتة عمـــــــل تصـــــــــارح على الحاصلین غیر أو ة النقا  حدود فى – المعن

 عمدًّا، فعالً  ونه وقطعت ،-  ذاته القانون  من )٢( المادة فى المبین اختصاصها

ن عن الناشئة النتیجة تحقی إلى یرنو ، الر نا لیتس الماد  تنال وحدة فى الجرمة ر

ة المصلحة من – تحققها الح - ه، المطعون  النص المحم  مصالح تتجاوز التى ف

ات أعضاء ة المهن نقا ة التمثیل ة، والسینمائ ق ة إلى أهمیتها، على والموس  حما

ة  األعمال تفشى لظاهرة التصد المجتمع، طة، الفن  الغ تأثیر من لها ما الها

م على الخطورة ة الجماعة ق ة تهاوهو الوطن  الشطر غدو ثم ومن والحضارة. الثقاف

عة الفقرة من األخیر  المستبدلة ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من )٥( المادة من الرا
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ة الجماعة مصالح بین الموازنة مراعًا ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون   فى الوطن

قى، والسینما المســــــــرح فنون  النهــــــــــوض ین والموس ةحم و ة الحقــــــــــوق  ا  النقاب

ة، قیودهــــــــــا ومراعاة م ادئه الدستور قواعــــــــــد على ذلك فى مستوًا التنظ  المقررة وم

ة. المواد فى التجرم شأن فى   الجنائ
  

رًرا) ٥( المادة نص دستورة على الطعن شأن إنه وحیث  القانون  من م

ه، المشار مةا هذه قضاء جر  فقد إل ة أن على لمح  أم ان جنائًّا – الجزاء شرع

 حظرها أو المشرع، أثمها التى األفعال مع متناسًا ون  أن مناطها – تأدیبًّا أم مدنًّا

اشرتها. قید أو ة فى األصل وأن م  قدر إال بها التدخل ون  فال معقولیتها، هو العقو

الًما تكون  أن بها نأًّا لزومها، د مبرر غیر إ  یجوز وال ضرورة، غیر فى قسوتها یؤ

م – تنفیذها طرائ أو مداها – تناقض أن التالى  المتحضرة األمم ارتضتها التى الق

دة  فهمها واستواء تقدمها، طر على نضجها عن تعبیًرا حسها، ارتقاء بها مؤ

قها صادم ال التى والعدل الح لمعاییر ًما الناس أواسط یراه ما تطب  واعًا لقًّاخ تقی

 غیره مع اتف وٕان الجنائى، القانون  أن ذلك الجرمة، الصلة ذات الظروف لمختلف

م فى القوانین من ط التى العالئ عض تنظ ما األفراد بها یرت عض، عضهم بین ف  ال

طها، قصد مجتمعهم خالل من أو ة اتخاذه فى فارقها الجنائى القانون  فإن ض  العقو

م أداة ا بذلك وهو ارتكابها، عن نهاهم أفعال من عنهم صدر ما لتقو  – حدد أن یتغ
ه التسامح یجوز ماال – اجتماعى منظور من هم، مظاهر من ف طر وأن سلو  س

ًنا. اجتماعًّا قبولها ون  بوسائل علیهم  ون  ال أفعالهم على الجزاء أن مؤداه ما مم

 التى الحدود تلك اوًزاــــــــمج ان فإن ة،ـــــــــاجتماعی ةـــــــــــــوجه من مفیًدا ان إذا إال مبرًرا

  للدستور. مخالًفا غدا ضرورًّا، معها ون  ال
  

مة هذه قضاء فى المقرر إن وحیث ةَ  أن المح  استبدالَ  أو التخییرَة، العقو

ة ة احتراز  تدبیر أو أخف عقو ة عقو  جواز  قانونى عذر توافر عند – أشد أصل
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ة مخفف ات مواد فى الرأفة استعمال إجازة أو – للعقو تها النزول الجنا  درجة عقو

 )١٧( المادة بنص عمالً  التبدیل، ذلك الجرمة أحوال اقتضت إذا درجتین أو واحدة
ات، قانون  من قاف أو العقو تى تنفیذ إ س أو الغرامة عقو  مدته تزد ال الذ الح

مة رأت إذا سنة على ة الظروف من المح وم الشخص ه للمح ة الظروف أو عل  العین

ست التى عث ما الجرمة ال  ما على القانون  مخالفة إلى العودة عدم االعتقاد على ی

ات، قانون  من )٥٥( المادة نص ه جر  ة أدوات هى إنما العقو  یتساند تشرع

ة. تفرد مبدأ لتطبی – دعو  ل ظروف حسب – إلیها القاضى  ففى ثم ومن العقو

 بتفرد الحصر  االختصاص فإن األدوات، هذه إحد إعمال فیها متنع التى األحوال

ة ه استغل قد ون  للقاضى المعقــود العقو  استقالله على فتئت ما تماًما، عل

ه سل ــــــة، تقدیــــــــــر فى حرته و فقد العقو فته جوهـــــــر و ن القضائیــــــــة، وظ  طـــــــو و

  العدالة. شئون  فى محظور تدخل على
  

انت تقدم، ما ان لما إنه وحیث ة و  فى علیها المنصوص الغرامة عقو

رًرا) ٥( المادة  لسنة ٨ رقم القانون  المستبدلة ١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من م

ة هى – علیها المطعون  – ٢٠٠٣  من معقولیتها تستمد األصل، حسب تخییرة عقو

 المقابل یجاوز ال أدنى حد بین المراوحة وتتسم إقرارها، من الغرض مع اهیهاتم

ة تمنحه الذ المؤقت للتصرح النقد ة النقا  لعمل المصرین من أعضائها لغیر الفن

 المؤقت التصرح مقابل یجاوز ال أقصى وحد للتجدید، قابلة محددة لفترة أو محدد،

انت المصرین. غیر من التصرح طالب ان إذا منح الذ ة هذه و ة العقو  المال

قاف یجوز مما واألقصى األدنى حدیها فى ة تكون  ثم ومن تنفیذها، إ  الغرامة عقو

رًرا) ٥( المادة فى علیها المنصوص ط التزمت قد علیها، المطعون  م  التفرد ضوا

ة، القضائى التفرد مؤد تفارق  ولم التشرعى،  على الطعن ون  أن الزمه ما للعقو

  رفضه. متعیًنا متهافًتا، دستورتها
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مــــة هــــذه قضاء فــــى المقــــرر إن وحیث  والفنون  العلوم، فى اإلبداع أن المح

س – لونها ان أًّا – ًما ل الً  فیها، تغییًرا بل مالمحها، من قائم هو ما تسل  تعد

انها، ًرا أو لبن د لها، تطو ن فال بإحداثها، انفراده بذلك، المبدع، لیؤ  لغیره، نسبتها م

فها التى العناصر وألن صانعها، هو إذ  تعود إنما سواه، عن بتمامها، ینقلها ال ض

 االبتكـــــار، تقـــــارن  التى الخلـــــ عناصر من أدنى حـــــد على احتوائهـــــا إلى أصالتها

د ما عنها، ینفصل فال بلور بها، مبدعها استقالل على داللتها یؤ  وعم نوع و

اتها، العقل قوة خاللها، من مستثیًرا معها، تتفاعل التى المشاعر  ون  فال ومعط

تعین صیًرا. إلهاًما إال نبتها  األمم تقدیر محل اإلبداع ون  أن تقدم، ما ضوء على و

این على سر وأن وتوجهاتها، مذاهبها، ت ه الطر ت  ملكهــــــا،ت التى الوسائل ل إل

ًسا، ینعزل فال  متوثًا ونظًرا فاعًال، ذهنًّا جهًدا ینحل بل ترًفا، أو لهًوا یتمخض أو حب

یلها، عید والفنون، العلوم تلك فى طرح تش عاًدا و  الحقائ ذیوع افالً  لها، جدیدة أ

ر تتعل التى ون  عناصرها، بتطو  إلى اعائدً  حًقا وثمارها رقاد، من عًثا نتاجها ل

فیدون  ملكونها مجموعهم، فى المواطنین تأثرون  عنها ینقلون  منها، و  أن على بها، و

س اإلبداع أن مفهوًما ون  اءً  الضرورة ل  بل الفـــــراغ، فى قفـــــًزا وال ًأ،مبتد أو امالً  إح

 المتصور ومن أرحب. آفاق إلى مداه وانتقالٌ  لمحتواه، إكمالٌ  قائم هو ما اتصالٌ 

 على متواصالً  نهًجا ون  أن دوًما تعین وٕان خطاه، فى وئیًدا اإلبداع ون  أن التالى

عادها، تنحصر ال آلفاق رائًا أمًدا، متد طر م مبدًدا أ  من متخًذا متعثرة، مفاه

اًزا ال عنهــــــــا، ُیَتحول ال وعقیـــــــــدة ثابًتا، أسلوًا – قدره ضؤل مهمــــــا – االبتكار  فى امت

ظــــل غیره، على ألحــــد علیها والحض إلیهـــــــــا والدعـــــــوة بهــــــا اإلقنـاع  متجدًدا، نهــــًرا ل

  انقطـــــاع. دون  ومتدفًقـــــــا
  

قى، أو السینما أو المسرح فنون  االشتغال إن وحیث  مما ان وٕان الموس

انه سلف ما على - أنه إال الفنى، اإلبداع مدلوالت ضمن یندرج  على عصى غیر – ب
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م ورة الفنون  االشتغال قاصًرا ،١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  أقــــــــــــره الذ التنظ  المذ

ة العامل العضو على – األصل حسب – ة، النقا  ستوف لم ممن ولغیره المعن

ات من أ فى القید شرو  اختصاصها، فى لتدخ أعمال مزاولة وأراد الثالث، النقا

اشرتها تصرح بها صدر التى الحدود فى متاًحا ظل إلیها الطر فإن   وف م

ام  لسنة ٣٥ رقم القانون  من )٥( المادة من الثالثة الفقرة فى علیها المنصوص األح

انتها اإلبداع لحرة لتظل ،١٩٧٨  عقبیها، على ترتد فال الفاعلة، وقدراتها وأدواتها، م

ینا ون  بل ابها من لتم قها أس    الزًما. وتعم
  

انه، تقدم ما على عطًفا إنه وحیث ام بین المشرع غایر أن متعیًنا غدو ب  أح

ات قانون  ات واتحاد نقا ة المهن نقا ة التمثیل ة، والسینمائ ق  من وغیرها والموس

ات ة، النقا ات مجال فى المهن ة العقو  داخلالت جرم على المقررة للحرة السال

ة ألعضاء محجوز عمل واالشتغال ات لتفرد مراعاة غیرهم؛ دون  العاملین النقا  النقا

ة عتها فى الثالث الفن ات من عداها عما أغراضها، لتحقی ووسائلها وأهدافها طب  نقا

ة ، مهن ة، المفارقة هذه غیر إذ أخر ح العقاب  حرة فالة الدستور  االلتزام ص

 مترتًا وأثًرا مظاهرها، من ومظهًرا التعبیر، حرة فروع من فرًعا وصفهب الفنى، اإلبداع

س علیها،  لها قام وال سمًعا، تقرع فال مضامینها، من ُأفرغت جوفاء، نصوًصا إال ل

ه وال أوٌد،   الوضعى. التشرع مدارج فى عداها عما سموها رغم بإنفاذها، یؤ
  

ع امتناع إن وحیث ة توق ة عقو  سبب ترتكب التى الجرائم فى للحرة سال

ة ر  أو األدبى أو الفنى المنتج عالن  مناقشات استصفاء من یتبین ما على – الف

الت النهائى المشروع إلعداد الخمسین لجنة  المادة نص شأن فى الدستورة للتعد

 األدبى، أو الفنى اإلبداع لحرة فالة ُشرعت إنما – ٢٠١٤ سنة دستور من )٦٧(

اره ر، قاطرة ااعت  یخشى فال الناعمة، المجتمع قو  وحاضنة الثقافةـ، وداعمة الف

ة مداهمته من األدبى أو الفنى اإلبداع صاحب  أنتجته ما على حرته، تسلب عقو
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ة قرحته  وفى فنى. أداء من الفطرة موهبته قدمته ما أو أدبى، منتج من الذهن

ع امتناع فإن المقابل، ة توق ة عقو ط إنما إلیها المشار الجرائم فى رةللح سال  ینض

عة، غیر تخوم وتحده واضحة، شرو ر  أو أدبى أو فنى لمنتج حصانة فال متم  ف

ة من ه شارك من ل معاق ة ف ة عقو  متعلقة جرمة فعله ون  إذا للحرة، سال

 األفراد، أعراض فى الطعن أو المواطنین بین التمییز أو العنف على التحرض

ع شملل ة توق ة العقو ة النماذج سائر للحرة السال  اإلخالل تواجه التى العقاب

ة ة الحما ة لمصلحة الواج ره، تقدم مما مجتمع ط وما ذ  جرائم من حتًما بها یرت

 أم ان معنوًّا عینه الجرم مع تتعدد أو ذاتها، المصلحة على العدوان فلك فى تدور

ة األنما هذه بوقوع إذ مادًّا، ة من الغرض ینافى ما اإلجرام  للمنتج المقررة الحما

ًعا األدبى. أو الفنى تجرد الفنى، المنتج وصف الماد العمل عن ینحسر لذلك وت  و

غت التى خصائصه، من ة أس ین المقررة الحما ه، للمشار ع امتناع شأن فى ف  توق

ات ة العقو ةالح تلك تظــــــل بینما علیهم، للحرة السال ة للجرائم مقــــــررة ما م  التنظ

ة سبب تقع التى ، أو األدبــــــى أو الفنى المنتج عالن ــــــر  ترتكب - جرائم هى إذ الف

طــــــة – األعــــــم الغالــــــب فى ط أو نقابیــــــة، قیــــــود مخالفة مرت ة، ضوا  أداء على رقاب

ر أو عرض أو ، أو أدبــــــى أو فنى منتج أ اللاستغ أو إذاعة أو تصو ــــــر  دون  ف

ص أو التصرح ة الجهــــــات من ه الترخ   المختصة. اإلدارة أو النقاب
  

انت تقدم، ما ان لما إنه وحیث ة و س، عقو  واألقصى، األدنى حدیها الح

رًرا) ٥( المادة فى علیها المنصوص  دلةالمستب ،١٩٧٨ لسنة ٣٥ رقم القانون  من م

ة لجرمة المشرع رصدها قد ،٢٠٠٣ لسنة ٨ رقم القانون  م  قیود مخالفة قوامها تنظ

ة ة أعضاء غیر اشتغال نقاب ورن، أعضاَءها تخص أعمال العاملین النقا  المذ

غیر ة، مجلس من بذلك مؤقت تصرح على الحصول و  المنتج یتضمن أن دون  النقا

ان العلنى الفنى ة المشرع لها رصد التى الجرائم من أخر  جرمة أر ة عقو  سال
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ة للحرة ه، المطعون  النص فإن جوازة، أم انت وجو  وحده، النطاق هذا فى عل

، المشرع نهى خالف قد ون  ة الحرة وقید الدستور  غیر فى اعتساًفا، الشخص

ة ضرورة ادئ مع وتصادم تبررها، اجتماع ادة وأهدر والعدل، المساواة م  نون،القا س

  الدستور. من )٩٥ ،٩٤ ،٦٧ ،٦٥ ،٤( للمواد المخالفة وذلك
  

  فلهـذه األسبـاب
مة: مت المح   ح

رًرا)  ٥عدم دستورة المادة ( فى شأن  ١٩٧٨لسنة  ٣٥من القانون رقم م
ة، المستبدلة  ق ة والموس ة والسینمائ ات المهن التمثیل ات واتحاد نقا إنشاء نقا

س مدة ال تقل عن ٢٠٠٣لسنة  ٨القانون رقم  ة الح ه من عقو ما نصت عل ، ف
ة  شهر وال تزد على ثالثة أشهـــــــــــر، فى مجال سرانهــــــــا على نصى الفقرة الثان

عــــــــــــة من المــــــادة ( ) من القانـــــــــــــــــــــون ذاته، ٥والشطـــــــــر األخیر من الفقـــــــــرة الرا
القانـــــــــون رقــــــــــــــم الم رفض  ٢٠٠٣لسنــــــــــة  ٨ستبــــــــــدل ثانیتهمــــــــــا  ه، و المشار إل

ات.    ما عدا ذلك من طل
ومة  ه مقابل أتعاب المحاماة.وألزمت الح   المصروفات ومبلغ مائتى جن

  رئيس احملكمة          أمني السر
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