مجهورية مصر العربية
حمكنــة الهقــض
املكتب الفهى

األحكام الصادرة
مو احملكنة الدستورية العليا
بعدم الدستورية و برفض الدعوى
فى الفرتة
مو أول يونيه عام  3122لغاية آخر ديسنرب عام 3122

إعداد
القضاة بالمكتب الفنى
وليد أحمد صالح (رئيس المجموعة المدنية)
حلمى محمد النجدى
محمود محمود سامى

محكمة النقض

المكتب الفني

مقدمة

استكناالً جلًود املكتب الفهى حملكنة الهقض حنو فًزسة وتبويب
أحكام احملكنة الدستورية العليا  ،والتى سبق للنكتب الفهى إصدار
اجمللد األول مهًا عو الفرتة مهذ إنشائًا وحتى التاسع مو سبتنرب عام
 ، 2000واإلصدار الثانى عو الفرتة مو العاشز مو سبتنرب عام 2000
وحتى آخز مايو عام  ، 2011فقد رؤى تكنلتٌ باإلصدار احلاىل الذى
يتضنو فًزسٌ وتبويب األحكام الصادرة مو تلك احملكنة بعدم
الدستورية أو بالزفض خالل الفرتة التالية مو أول يونيٌ عام 2011
ولغاية آخز ديسنرب عام  2012مع بياى الهشز يف اجلزيدة الزمسية .
واهلل وىل التوفيق ،،،
القايزة يف األول مو يهايز  2012م
نائب رئيس املكتب الفين
القاضي/طارق سيد عبد الباقي
نائب رئيس حمكنة الهقض

رئيس املكتب الفين
القاضي/عبد اهلل عصز
نائب رئيس حمكنة الهقض

فهرس عام
الصفحة

م

الموضوع

أولا

منطوق األحكام الصادرة بعدم الدستورية وبرفض
الدعوى ....................................

9

ثانيا

فيرس موضوعى تحميمى ......................

49

ثالث ا

فيرس ىجائى لمفيرس الموضوعى التحميمى ...

73

أو ًال  :مهطوق األحكام الصادرة
بعدم الدستورية وبرفض الدعوى

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

1

 101لسنة
 32ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1133/7/13

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :

1133/8/31

بعدم دستورية نص الفقرة األخيرة من

" دستورية "

العدد
32

مكرر

المادة ( )44من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية الصادر بالقانون رقم  127لسنة

 1980المستبدلة بالقانون  152لسنة
 2009فيما نصت عميو من أن " يعمل
بأحكام

المادة

ىذه

اعتبارا

من

 1968/12/1بالنسبة إلى المجندين

المؤىمين " .
2

 113لسنة
 28ق

" دستورية "

1133/33/31

حكمت المحكمة :
أولا  :بعددددم دسدددتورية ندددص الفقدددرة الثالثدددة

من المدادة ( )17مدن قدانون الضدريبة العامدة

عمدددى المبيعدددات الصدددادر بالقدددانون رقددددم 11

لسددنة  ، 1991قبددل تعديمددو بالقددانون رقددم 9
لسددددنة  ، 2005فيمددددا تضددددمنو مددددن تخويددددل
وزير المالية سمطة مد المدة التى يجوز فييدا

لمصددمحة الض درائب تعددديل ااق درار المقدددم مددن

المسجل .

ثانيدددد ا  :بسددددقوط قددددرارى وزيددددر الماليددددة

 231لسددددددددددددنة  1991و  143لسددددددددددددنة
. 1992

ثالثددا  :إل دزام الحكومددة المصددروفات ومبم د

مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

-9-

1133/33/17

47

مكرر

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

3

 129لسنة
 31ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1131/3/31

" دستورية "

حكمت المحكمة :

برفض الدعوى (بعدم دستورية نص الفقرة األولى

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/3/19

من المادة ( )51من قانون السمطة القضائية فيما

العدد
4

مكرر

تضمنتو من تحديد أقدمية أعضاء النيابة اادارية

عند تعيينيم فى ىذه الدرجة فى وظائف القضاء

المماثمة لدرجاتيم من تاريخ تعيينيم فى ىذه الدرجة
 ،عمى أل يترتب عمى ذلك أن يسبق او زمالئيم فى

القضاء أو النيابة العامة  .وذلك اخالل النص بمبدأ
المساواة المنصوص عميو فى ىذه المادة) ،

وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعية المصروفات

ومبم مائتى جنيو أتعاب المحاماة .
4

 199لسنة
 27ق

" دستورية "

1131/1/4

حكمت المحكمة :

بعددم دسددتورية عجددز البندد (د) مددن المددادة  36مددن

قانون النقابات العمالية الصادر بالقدانون رقدم  35لسدنة

1131/1 /34

10

مكرر

 1976فيما نص عميدو مدن أن  " :فد ذا كدان الترشدي

لممنظمددة النقابيددة األعمددى يشددترط أن يكددون قددد أمضددى

دورة نقابية سابقة عضوا بمجمس إدارة المنظمة النقابيدة
األدنى "  ،وبسقوط ما يقابمو من أحكام واردة بالتعميمدات

الخاصة بد جراءات ترشدي وانتخابدات أعضداء مجدالس

إدارات المنظمددات النقابيددة لمدددورة النقابيددة

 ، 2006/2001وألزمددددت الحكومددددة المصددددروفات
ومبم

مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة * .

* حم اسخدزاك هرا الحكم ونشس االسخدزاك بالجسيدة السسميت بالعدد  31فً  9139/1/99وذلل بحرف عبازة  ( :وألزمج الحكىمت المصسوفاث
ومبلغ مائخً جنيه مقابل أحعاب المحاماة ) من المنطىق .

-31-

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

5

 220لسنة
 19ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1131/4/3

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :

1131/4/31

بعدم دستورية نص المادة ( )11من

" دستورية "

العدد
15

مكرر

قرار وزير القوى العاممة والتدريب رقم

 146لسنة  ، 1996والزام الحكومة
المصروفات  ،ومبم مائتى جنيو مقابل

أتعاب المحاماة .
6

 161لسنة
 31ق

1131/4/3

حكمت المحكمة :

1131/4/31

برفض الدعوى (بعدم دستورية نص

" دستورية "

15
مكرر

المادة ( )1/82من قانون المرافعات

المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم 23

لسنة  1992فيما انتيى إليو من عبارة "
أو لم يحضر الطرفان بعد السير فييا

اعتبرت كأن لم تكن)  .وبمصادرة

الكفالة  ،وألزمت المدعية المصروفات
ومبم

مائتى

المحاماة .
7

 183لسنة
 31ق

" دستورية "

1131/4/3

جنيو

مقابل

أتعاب

حكمت المحكمة :
برفض الدعوى (بعدم دستورية المادة
رقم ( )337من قانون العقوبات الصادر
بالقانون رقم  58لسنة  ، 1937والمادة
رقم ( )534من قانون التجارة الصادر
بالقانون رقم  17لسنة ، )1999
وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعى
المصروفات ومبم مائتى جنيو مقابل
أتعاب المحاماة .
-33-

1131/4/31

15
مكرر

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

8

 114لسنة
 22ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/1/6

تاريخ النشر

منطوق الحكم

بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة "

1131/1/11

برفض الدعوى (بعدم دستورية المادة

( )11من القانون رقم  136لسنة

" دستورية "

العدد
20

مكرر
(أ)

 1981فى شأن بعض األحكام الخاصة
بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين

المؤجر والمستأجر)  ،وبمصادرة الكفالة ،
وألزمت المدعى المصروفات ومبم

مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
9

 261لسنة
 24ق

1131/1/6

حكمت المحكمة :

1131/1/11

برفض الدعوى (بعدم دستورية البند

" دستورية "

20
مكرر
(أ)

الخامس من الفقرة (ب) من المادة ( )24من
قانون الضمان الجتماعى رقم  30لسنة

 ، )1977وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت
المدعى المصروفات ومبم
مقابل أتعاب المحاماة .

10

 273لسنة
 25ق

" دستورية "

1131/1/6

مائتى جنيو

حكمت المحكمة :
برفض الدعوى (بعدم دستورية نص
المادتين (/567ب) و ( )1/580من قانون
التجارة الصادر بالقانون رقم  17لسنة
 ، 1999وبسقوط إعمال عبارة (ما لم تأمر
باستمرار تنفيذه) الواردة بنياية الفقرة الثانية
من المادة ( )580من ذات القانون) ،
وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعين
بالمصروفات ومبم مائتى جنيو أتعاب
المحاماة .
-39-

1131/1/11

20
مكرر
(أ)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

11

 255لسنة
 24ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1131/1/6

حكمت المحكمة :

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/1/11

بدددرفض الددددعوى (بعددددم دسدددتورية ندددص

" دستورية "

العدد
20
مكرر
(أ)

المادة السابعة عشر من القدانون رقدم 90

لسدددنة  1944بالرسدددوم القضدددائية ورسدددوم

التوثيق فى المواد المدنية  ،وسقوط المادة

الثامندددددة عشدددددرة مدددددن القدددددانون ذاتدددددو) ،
وبمصدددددادرة الكفالدددددة  ،وألزمدددددت المدددددددعى

المصدددروفات ومبمددد مدددائتى جنيدددو أتعددداب

المحاماة .
12

 95لسنة
 23ق

1131/6/1

حكمت المحكمة :

1131/6/31

بعددددم دسدددتورية قدددرار محدددافظ المنوفيدددة

" دستورية "

23

مكرر
(ج)

رقدددددددددددددددم  482الصدددددددددددددددادر بتددددددددددددددداريخ

 ، 1987/12/5وألزمدددددددددددت الحكومدددددددددددة

بالمصددروفات  ،ومبمد مددائتى جنيددو مقابددل

أتعاب المحاماة .
13

 193لسنة
 29ق

" دستورية "

1131/6/34

حكمت المحكمة :
بعدددم دسددتورية نددص المددادة رقددم ()189

من قانون التجارة الصادر بالقانون رقدم 17

لسنة  ، 1999وسقوط نص البندد رقدم ()1

مددن المددادة ( )190مددن ىددذا القددانون  ،مددع
إلدزام الحكومددة بالمصدروفات  ،ومبمد مددائتى

جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

-31-

1131/6/18

26

تابع

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

14

 20لسنة
 34ق

" دستورية "

تاريخ صدور
الحكم

1131/6/34

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

أولا  :بعدم دستورية نص الفقرة األولدى

مدددن المدددادة الثالثدددة مدددن القدددانون رقدددم 38

لسدددنة  1972فدددى شدددأن مجمدددس الشدددعب

المسددددتبدلة بالمرسددددوم بقددددانون رقددددم 120

لسنة . 2011

ثانيا  :بعددم دسدتورية مدا تضدمنو ندص
الفقرة األولى من المادة السادسدة مدن ىدذا
القددانون المسددتبدلة بالمرسددوم بقددانون رقددم
 108لسنة  2011مدن إطدالق الحدق فدى
التقدددددم بطمددددب الترشدددد لعضددددوية مجمددددس
الشددعب فددى الدددوائر المخصصددة لالنتخدداب
بالنظدددددددام الفدددددددردى لممنتمدددددددين ل حدددددددزاب
السياسددددية إلددددى جانددددب المسددددتقمين يددددر
المنتمين لتمك األحزاب .

ثالث د ا  :بعدددم دسددتورية المددادة التاسددعة
مكدددددررا (أ) مدددددن القدددددانون المشدددددار إليدددددو
المضددددافة بالمرسدددددوم بقددددانون رقدددددم 108
لسدددددنة  2011فيمدددددا نصدددددت عميدددددو مدددددن
تضددددددددمين الكشددددددددف النيددددددددائى ألسددددددددماء
المرشدددحين بالنظدددام الفدددردى بيدددان الحدددزب
الذى ينتمى إليو المرش .
رابعدددد ا  :بعدددددم دسددددتورية نددددص المددددادة
األولدددى مدددن المرسدددوم بقدددانون رقدددم 123
لسنة  2011بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم  120لسنة  ، 2011وبسقوط
نص المادة الثانية منو .
-31-

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/6/34

العدد
24

تابع
( أ)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

15

 57لسنة
 34ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1131/6/34

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :

1131/6/34

بعدم دستورية نص المادة األولى من

" دستورية "

القانون رقم  17لسنة  2012بتعديل بعض

العدد
24

تابع
(أ)

أحكام القانون رقم  73لسنة  1956بتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص

مادتو الثانية .

16

 82لسنة
 26ق

" دستورية "

1131/8/1

حكمت المحكمة :

1131/8/31

أو ال  :بعدم دستورية ما نص عميو البند

( )2من الفقرة الثانية من المادة األولى من

القوانين أرقام  19لسنة 150 ، 2001

لسنة  91 ، 2002لسنة  2003بزيادة
المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش

بحد أقصى ستون جنيي ا شيري ا  ،وألزمت
الحكومة المصروفات ومبم

مقابل أتعاب المحاماة .

مائتى جنيو

ثانيا  :بتحديد اليوم التالى لنشر ىذا

الحكم تاريخ ا اعمال أثره .

-31 -

32

مكرر
(أ)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

17

 56لسنة
 31ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/8/1

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/8/31

بددددرفض الدددددعوى (بعدددددم دسددددتورية نصددددى

المددددددادتين ( 6و  )11مددددددن قددددددانون إنشدددددداء

" دستورية "

العدد
32

مكرر
(أ)

المحددداكم القتصدددادية الصدددادر بالقدددانون رقدددم
 120لسددددنة  2008؛ فيمددددا تضددددمناه مدددددن

اختصددداص الددددوائر السدددتئنافية فدددى المحددداكم

ددداء فدددى
القتصدددادية دون يرىدددا بدددالنظر ابتد ا
كافددددددة المنازعددددددات والدددددددعاوى المنصددددددوص

عمييددددا فددددى الفقددددرة األولددددى مددددن المددددادة ()6

المشدددار إلييدددا  ،إذا جددداوزت قيمتيدددا خمسدددة
ماليدددددين جنيدددددو  ،والطعدددددن عمييدددددا بطريقدددددة

الدددددنقض)  ،وبمصدددددادرة الكفالدددددة  ،وألزمدددددت
المددددعى المصدددروفات ومبمددد مدددائتى جنيدددو

أتعاب المحاماة .
18

 79لسنة
 22ق

" دستورية "

1131/31/34

حكمت المحكمة :
بعددددددم دسدددددتورية " مدددددا تضدددددمنو ندددددص

البندددد (أولا) مدددن المدددادة ( )3مدددن القدددانون
رقدددددددم  2لسدددددددنة  1997بتعدددددددديل بعدددددددض
أحكددددددام قددددددانون الضددددددريبة العامددددددة عمددددددى
المبيعدددددددات الصدددددددادر بالقدددددددانون رقدددددددم 11

لسددددددددنة  1991مددددددددن العمددددددددل بأحكامددددددددو

اعتبدددددددددارا مدددددددددن  ، 1992/3/5وألزمدددددددددت
الحكومدددددددة المصدددددددروفات ومبمددددددد مدددددددائتى

جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

-31-

1131/31/14

42

مكرر

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

19

 151لسنة
 27ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1131/31/34

حكمت المحكمة :

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/31/14

بدددددددرفض الددددددددعوى (بعددددددددم دسدددددددتورية

" دستورية "

العدد
42

مكرر

نصدددددى المدددددادتين ( 5بندددددد  2و )79مدددددن
قدددددددددانون نظدددددددددام السدددددددددمك الدبموماسدددددددددى

والقنصدددددمى الصدددددادر بالقدددددانون رقدددددم 45

لسدددنة  ، 1982فيمدددا تضدددمناه مدددن مندددع
عضددددو السددددمك الدبموماسددددى مددددن الددددزواج
بغيددددددددر مصددددددددرى الجنسددددددددية  ،واعتبدددددددداره

مسددددددددتقيالا مددددددددن وظيفتددددددددو إن فعددددددددل) ،

وبمصدددددادرة الكفالدددددة  ،وألزمدددددت المدددددددعى

المصدددروفات ومبمددد مدددائتى جنيدددو أتعددداب

المحاماة .
20

 133لسنة
 26ق

" دستورية "

1131/33/4

حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من

المادة ( )99من قانون ىيئة الشرطة
الصادر بقرار رئيس الجميورية بالقانون

رقم  109لسنة  ، 1971قبل استبدالو
بالقانون رقم  25لسنة  2012وسقوط

باقى فقراتو وقرارى وزير الداخمية رقمى

 1050لسنة  444 ، 1973لسنة
. 1983

-31 -

1131/33/34

45

مكرر
( ب)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

21

 183لسنة

تاريخ صدور
الحكم

1131/33/4

 29ق

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/33/34

45

مكرر

بددددددددددرفض الدددددددددددعوى (بعدددددددددددم دسددددددددددتورية

" دستورية "

العدد

( ب)

نصدددددددددددى المددددددددددددادتين ( )2/87 ، 69مددددددددددددن

قدددددانون البيئددددددة الصدددددادر بالقددددددانون رقددددددم ()4

لسددددددددددددنة  ، 1994وسددددددددددددقوط النصددددددددددددوص
الالئحيددددددددة المرتبطددددددددة بيمددددددددا)  ،وبمصددددددددادرة

الكفالدددددددة  ،وألزمدددددددت المددددددددعى المصدددددددروفات

ومبم مائتى جنيو أتعاب المحاماة .
22

 52لسنة
 27ق

" دستورية "

1131/1/1

حكمت المحكمة :
بددددددرفض الدددددددعوى بالنسددددددبة لمطعددددددن عمددددددى

نصددددددوص الفقددددددرات األولددددددى والثالثددددددة واألخيددددددرة

مددددددن المددددددادة ( )167مددددددن قددددددانون ااجددددددراءات

الجنائيدددددددة  ،قبدددددددل تعدددددددديميا بالقدددددددانونين رقمدددددددى

 145لسدددددددددددددددنة  2006و  153لسدددددددددددددددنة
 ، 2007وبمصددددددددددددددددادرة الكفالددددددددددددددددة ،

وألزمددددددددددت المدددددددددددعى المصددددددددددروفات ومبمدددددددددد

مائتى جنيو أتعاب المحاماة .

-31 -

1131/1/34

11

( تابع )

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

23

 155لسنة

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1131/1/1

 22ق

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/1/34

حكمت المحكمة :

11

( تابع )

بدددددرفض الددددددعوى (بعددددددم دسدددددتورية ندددددص

" دستورية "

العدد

الفقددددددرة األولددددددى مددددددن المددددددادة الثالثددددددة مكددددددر ار

(أ) مدددددن المرسدددددوم بقدددددانون رقدددددم  95لسدددددنة
 1945الخدددددددددددددداص بشددددددددددددددئون التمددددددددددددددوين

المعدددددددددددل بالقددددددددددانون رقددددددددددم  250لسددددددددددنة
 1952وندددددص الفقدددددرة األخيدددددرة مدددددن المدددددادة

( )56والمعدلددددددددددددة بالقددددددددددددانون رقددددددددددددم 109
لسددددددددددنة  ، )1980وبمصددددددددددادرة الكفالددددددددددة ،
وألزمددددددددت المدددددددددعى المصددددددددروفات  ،ومبمدددددددد
مائتى جنيو أتعاب المحاماة .

24

 167لسنة
 20ق

" دستورية "

1131/4/7

حكمت المحكمة :
بعدم

دستورية

1131/4/37
ما

تضمنو

البند

( أولا) من المادة ( )1من القانون رقم 2

لسنة  1997بتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة العامة عمى المبيعات الصادر

بالقانون  11لسنة  1991من العمل

بأحكامو اعتبا ار من ، 1991/5/4
وألزمت الحكومة المصروفات ومبم مائتى

جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
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15

مكرر
(ب)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

25

 200لسنة
 27ق

تاريخ صدور

26

 30ق

" دستورية "

بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :

1131/4/37

بعدم دستورية نص البند سادسا من
المادة ( )44من قانون الضريبة العامة
عمى المبيعات الصادر بالقانون رقم 11
لسنة  1991المعدل بالقانون  91لسنة
 ، 1996وسقوط نص المادة ( )43من
القانون فى مجال تطبيقيا عمى البند رقم
( )6المشار إليو  ،وألزمت الحكومة
المصروفات ومبم مائتى جنيو مقابل
أتعاب المحاماة .

" دستورية "

 119لسنة

منطوق الحكم

الحكم

1131/4/7

تاريخ النشر

1131/4/7

حكمت المحكمة :
من الفقرة الرابعة من المادة ( )19من

قانون

التأمين

الجتماعى

الصادر

بالقانون رقم  79لسنة  1975المعدلة

بالقانونين رقمى  47لسنة 1984

و  107لسنة . 1987

ثانيا  :بتحديد اليوم التالى لنشر ىذا

الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا اعمال
آثاره .

ثالث ا  :إلزام الحكومة المصروفات ،

ومبم

مائتى

المحاماة .

جنيو

-91 -

مقابل

أتعاب

15

مكرر
(ب)

1131/4/37

أولا  :بعدم دستورية نص البند ()4

العدد

31

مكرر
(ب)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

27

 162لسنة
 31ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/4/7

منطوق الحكم
حكمت المحكمة

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/4/37

بعدم دستورية نص الفقرة األخيرة

من المادة (  ) 17ونص الفقرة السادسة

" دستورية "

العدد
15

مكرر
(ب)

من المادة ( )35من قانون الضريبة
العامة عمى المبيعات الصادر بالقانون رقم

 11لسنة  1991المعدل بالقانون رقم 9

لسنة . 2005
28

 161لسنة
 20ق

" دستورية "

1131/1/31

حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية

والرابعة من المادة ( )13من قرار رئيس
الجميورية بالقانون رقم  192لسنة 1958

فى شأن طرح النير وأكمو  ،ونص الفقرة

األولى (بند ج) من المادة ( )72والفقرة
األولى من المادة ( )73من قرار رئيس
الجميورية بالقانون رقم  100لسنة 1964

بشأن تنظيم تأجير األراضى الممموكة لمدولة

ممكية خاصة والتصرف فييا  ،فيما تضمنتو
من إلغاء توزيعات طرح النير التى وزعت

عمى ما آلت ممكية األكل بعد صدور القانون
رقم  73لسنة  1953بطريق التعاقد ولو
كانت قد اعتمدت وتم شيرىا  ،وألزمت
الحكومة المصروفات  ،ومبم مائتى جنيو

مقابل أتعاب المحاماة .

-93 -

1131/1/16

21

مكرر

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

29

 145لسنة
 27ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/1/31

حكمت المحكمة :
برفض الدعوى (بعدم دستورية نص
الفقرة األولى من المادة ( )20من القانون
رقم  25لسنة  1929المعدل بالقانونين
رقمى  100لسنة  1985و  4لسنة
 ، )2005وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت
المدعى المصروفات ومبم مائتى جنيو
مقابل أتعاب المحاماة .

1131/1/31

حكمت المحكمة :
أولا  :بعدم دستورية عجز الفقرة
الثانية من المادة  103من قانون
الضرائب عمى الدخل الصادر بالقانون رقم
 157لسنة  1981المعدل بالقانون رقم
 187لسنة  1993فيما تضمنو من
تخويل مصمحة الضرائب عدم العتداد
بااقرار وتحديد اايرادات واألرباح بطريق
التقدير  ،دون وضع ضوابط  ،أو معايير
ليذا التقدير .
ثانيا  :عدم دستورية عبارة " قبل أول
أكتوبر سنة  " 2004الواردة بنص المادة
الخامسة من القانون رقم  91لسنة
 2005ب صدار قانون الضريبة عمى
الدخل  ،وسقوط األحكام المقابمة الواردة
بالكتاب الدورى رقم  3لسنة 2005
الصادر من وزير المالية بشأن قواعد
انقضاء الخصومة وفق ا ألحكام النص
المشار إليو .
ثالثا :إلزام الحكومة بالمصروفات ومبم
مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

" دستورية "

30

 229لسنة
 29ق

" دستورية "

منطوق الحكم

-99 -

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/1/16

1131/1/16

العدد
21

(مكرر )

21

مكرر

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

31

 292لسنة
 29ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/1/31

تاريخ النشر

منطوق الحكم

بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :

1131/1/16

بدددرفض الددددعوى (بعددددم دسدددتورية ندددص

" دستورية "

العدد
21
مكرر

الفقرة الرابعة مدن المدادة ( ، )113والفقدرة

الثانيددددة مددددن المددددادة ( )134مددددن قددددانون
حمايدددة حقدددوق الممكيدددة الفكريدددة الصدددادر

بالقددددددددانون رقددددددددم  82لسددددددددنة ، )2002
وبمصدددددادرة الكفالدددددة  ،وألزمدددددت المدددددددعى

المصدددروفات ومبمددد مدددائتى جنيدددو مقابدددل

أتعاب المحاماة .
32

 29لسنة
 31ق

1131/1/31

حكمت المحكمة :

1131/1/16

بددددرفض الدددددعوى (بعدددددم دسددددتورية المددددواد

" دستورية "

21
مكرر

الرابعة والخامسدة والسادسدة مدن مدواد إصددار

القددانون رقددم  91لسددنة  ، )2005وبمصددادرة
الكفالة  ،وألزمدت المددعى المصدروفات ومبمد
مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

33

 37لسنة
 33ق

" دستورية "

1131/1/31

1131/1/16

حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة

( )20من القانون رقم  25لسنة 1929

الخاص ببعض أحكام األحوال الشخصية

المستبدلة بالقانون رقم  100لسنة 1985

بتعديل بعض أحكام قوانين األحوال الشخصية
فيما تضمنو من قصر حق األجداد فى رؤية

أحفادىم عمى حالة عدم وجود األبوين ،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبم

جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
-91-

مائتى

21

مكرر

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

34

 17لسنة
 15ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/6/1

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/6/1

بعددددم دسدددتورية مدددا تضدددمنو البندددد

" دستورية "

العدد
22

مكرر

(  ) 1مدددن المدددادة رقدددم (  ) 3مدددن قددد رار
رئيس الجميورية بالقدانون رقدم 162

لسددددددنة  1958مددددددن تخويددددددل رئدددددديس
الجميوريدددددددددة التدددددددددرخيص بدددددددددالقبض

والعتقدددددددال  ،وبتفتددددددديش األشدددددددخاص
واألمددداكن دون التقيدددد بأحكدددام قدددانون

ااج راءات الجنائية  ،وألزمت الحكومة

المصروفات ومبم مائتى جنيدو مقابدل

أتعاب المحاماة .
11

 4لسنة
 22ق

" دستورية "

1131/6/1

حكمت المحكمة :
برفض الدعوى ( بعدم دستورية نص

المدادتين (  9و  ) 10مدن ال قدانون رقددم

 114لسدددددنة  1946بتنظددددديم الشدددددير

العقددددددددارى )  ،وبمصددددددددادرة الكفالددددددددة ،
وألزمدددت المدعيدددة المصدددروفات ومبمددد
مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

-91-

1131/6/31

23
مكرر
(ب)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

16

 230لسنة
 25ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/6/1

" دستورية "

17

 41لسنة
 26ق

" دستورية "

1131/6/1

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى ( بعدم دستورية المواد
( )79 ، 60 ، 59 ، 58من القانون 49
لسنة  ، 1977والمادة ( )33من الالئحة
التنفيذية ليذا القانون  ،الصادرة بقرار وزير
ااسكان والتعمير رقم  99لسنة ، 1978
والمادة (/ 2/9أ) من القانون رقم 136
لسنة  ، 1981بصدد ما تضمنتو تمك
المواد من إلزام مالك المبانى المقامة قبل
 1965/3/22بتنفيذ ق اررات الترميم الصادرة
فى شأن ىذه المبانى عمى نفقتيم الخاصة ،
ثم الرجوع بعد ذلك عمى المستأجرين بجانب
فقط من الترميم)  ،وبمصادرة الكفالة ،
وألزمت المدعين بالمصروفات ومبم مائتى
جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :

أولا  :بعدم دستورية نص البند ( )1من

الفقرة الثانية من المادة ( )42من قانون ىيئات
القطاع العام وشركاتو الصادر بالقانون رقم 97

لسنة  1983فيما تضمنو من تخويل رئيس
مجمس الوزراء وضع حد أقصى لما يخص

العامل سنويا من الحصة المخصصة أل راض

التوزيع النقدى  ،ورفض ما عدا ذلك من

طمبات  ،وألزمت الحكومة المصروفات ومبم

مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا  :بتحديد اليوم التالى لنشر ىذا الحكم

فى الجريدة الرسمية تاريخ ا اعمال أثره .
-91-

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/6/31

العدد
23
مكرر
(ب)

1131/6/31

23

مكرر

(ب)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

38

 112لسنة
 34ق

" دستورية "

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1131/6/1

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :

أولا  :بعدم دستورية نص الفقرة األولى

من المادة ( )2من القانون رقم  120لسنة

 1980فى شأن مجمس الشورى المستبدلة
بالمرسوم بقانون رقم  120لسنة . 2011

ثاني ا  :بعدم دستورية ما تضمنو نص

الفقرة األولى من المادة ( )8من القانون

ذاتو المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم

 109لسنة  ، 2011من إطالق الحق
فى التقدم بطمب الترشي لعضوية مجمس

الشورى فى الدوائر المخصصة لالنتخاب
بالنظام

لممنتمين

الفردى

ل حزاب

السياسية إلى جانب المستقمين

المنتمين لتمك األحزاب .

ير

ثالث ا  :بعدم دستورية المادة ( )24من

القانون ذاتو  ،المستبدلة بالمرسوم
بقانون رقم  109لسنة  ، 2011فيما
نصت عميو من أن يسرى عمى مجمس

الشورى أحكام المادة التاسعة مكر ار (أ)
من القانون رقم  38لسنة  1972فى

شأن مجمس الشعب .

رابع ا  :تحديد موعد انعقاد مجمس النواب

الجديد  ،تاريخا اعمال أثر ىذا الحكم وفقا

لنص المادة ( )230من الدستور .
-91-

1131/6/1

العدد
22

مكرر

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

39

 127لسنة
 30ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1134/4/6

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :

1134/4/11

برفض الدعوى (بعدم دستورية المادة

" دستورية "

( )341من قانون العقوبات)  .بمصادرة
ومبم

مائتى

المحاماة .
40

 213لسنة
 32ق

1134/4/6

جنيو

مكرر

أتعاب

حكمت المحكمة :

1134/4/11

بعدم دستورية نص الفقرة ( )1من

" دستورية "

16

(ب)

الكفالة  ،وألزمت المدعى المصروفات
مقابل

العدد

المادة ( )108من لئحة نظام العاممين

16

مكرر
(ب)

بالييئة القومية لمبريد الصادرة بقرار وزير

المواصالت والنقل البحرى رقم  70لسنة

 ، 1982فيما لم يتضمنو من وجوب
إنذار العامل كتابة قبل إنياء خدمتو
لنقطاعو عن العمل بغير إذن أكثر من

ثالثين يوما متتالية .
41

 24لسنة
 33ق

" دستورية "

1134/4/6

حكمت المحكمة :

1134/4/11

برفض الدعوى (بعدم دستورية نص

المادة ( )14من قانون إنشاء محاكم

األسرة الصادر بالقانون رقم  10لسنة

 ، )2004وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت

المدعى المصروفات ومبم
مقابل أتعاب المحاماة .

-91-

مائتى جنيو

16

مكرر
(ب)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

42

 10لسنة
 16ق

تاريخ صدور
الحكم

1134/1/38

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :
أولا  :بعدم دستورية نص البند ()9

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1134/1/14

من الفقرة (أولا) من المادة ( )21من

" دستورية "

العدد
21

مكرر
(أ)

القرار بقانون رقم  70لسنة  1964بشأن
رسوم التوثيق والشير المعدل بالقانون

رقم  6لسنة . 1991

43

 75لسنة
 26ق

1134/6/3

" دستورية "

44

 35لسنة
 30ق

" دستورية "

1134/6/3

ثانيا  :بسقوط البند (ثالثا) من الجدول
رقم ( )2المرفق بقرار وزير العدل رقم
 2936لسنة . 1992
ثالثا  :إلزام الحكومة بالمصروفات ،
ومبم مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية نص المادة ( )83من
قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس
الجميورية بالقانون رقم  66لسنة
 ، 1963فيما لم يتضمنو من التجاوز
عن النقص الناتج عن قوة قاىرة أو حادث
جبرى لمبضائع المودعة بالمستودع الخاص
عند تقدير الضرائب الجمركية و يرىا من
الضرائب والرسوم المستحقة عمييا ،
وب لزام الحكومة المصروفات ومبم مائتى
جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى (بعدم دستورية نص
المادة ( )341من قانون العقوبات) ،
ومصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعى
المصروفات ومبم مائتى جنيو مقابل
أتعاب المحاماة .
-91-

1134/6/9

1134/6/9

23

مكرر

23

مكرر

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

45

 180لسنة
 24ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1134/7/6

حكمت المحكمة :

1134/31/31

(ج)

مائتى جنيو مقابل

حكمت المحكمة :

1134/31/11

برفض الدعوى (بعدم دستورية قرار

" دستورية "

28
مكرر

وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعى

أتعاب المحاماة .
 25ق

1134/7/36

المادة ( )955من القانون المدنى) ،
المصروفات ومبم

46

بالجريدة الرسمية

برفض الدعوى (بعدم دستورية نص

" دستورية "

 205لسنة

تاريخ النشر

العدد

43

تابع

وزير الداخمية رقم  13354لسنة 1995

فيما تضمنو من استبدال الجدول رقم ()3

" األسمحة المششخنة " بالجدول الصادر
بالقانون رقم  394لسنة  1954فى شأن

األسمحة والذخائر)  ،وبمصادرة الكفالة ،
وألزمت المدعى المصروفات ومبم مائتى

جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
47

 150لسنة
 31ق

" دستورية "

1134/31/31

حكمت المحكمة :
بعدم دسدتورية ندص الفقدرة األخيدرة مدن

المادة ( )56مدن لئحدة العداممين بمجمدس
الشورى فيما تضمنو من وضع حدد أقصدى

لممقابددل النقدددى لرصدديد ااجددازات ل يجدداوز

أجددر سددتة أشددير متددى كددان الحرمددان مددن
ااجازة فيمدا جداوز مدن رصديدىا ىدذا الحدد

راجعددددا إلددددى أسددددباب اقتضددددتيا مصددددمحة

العمل .

-99-

1134/31/11

43

تابع

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

48

 131لسنة
 32ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1134/33/8

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :

1134/33/36

أولا  :بعدم دستورية قرار رئيس مجمس

" دستورية "

العدد
46

مكرر

إدارة الييئة العامة لميناء دمياط رقم

 443لسنة . 2003

ثاني ا  :تحديد اليوم التالى لنشر ىذا

الحكم تاريخ ا انفاذ

آثاره دون إخالل

باستفادة الشركة المدعية منو .

ثالثا  :إلزام الحكومة المصروفات

ومبم

مائتى

المحاماة .
49

 196لسنة
 35ق

" دستورية "

1134/33/8

جنيو

مقابل

أتعاب

حكمت المحكمة :

1134/33/31

بعدم دستورية نص الفقرة األخيرة من

المادة(  )26من القانون رقم  394لسنة
 1954فى شأن األسمحة والذخائر ،
المستبدلة بالمادة األولى من المرسوم

بقانون رقم  6لسنة  2012فيما تضمنو

من استثناء تطبيق أحكام المادة ()17
من قانون العقوبات بالنسبة لمجريمتين ،

المنصوص

عمييما

بالفقرتين

الثالثة

والرابعة من المادة ذاتيا  ،وألزمت

الحكومة بالمصروفات ومبم مائتى جنيو

مقابل أتعاب المحاماة .

-11-

45

مكرر
(ب)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

50

 36لسنة
 19ق

تاريخ صدور
الحكم

1134/31/31

51

 28ق

" دستورية "

حكمت المحكمة :

بالجريدة الرسمية

1134/31/11

1134/31/31

حكمت المحكمة :
بددرفض الدددعوى (بعدددم دسددتورية الم دواد
 190 ، 189 ، 184مدددددددددددددن قدددددددددددددانون
المرافعدددددات المدنيدددددة والتجاريدددددة الصدددددادر
بالقددانون رقددم  13لسددنة  ، 1968والمدواد
 18 ، 17 ، 16 ، 1مددددن القددددانون رقددددم
 90لسددددددنة  1944بالرسددددددوم القضددددددائية
ورسددددوم التوثيددددق فددددى المددددواد المدنيددددة) ،
ومصددددددادرة الكفالددددددة  ،وألزمددددددت الشدددددددركة
المدعيددة المصددروفات ومبم د مددائتى جنيددو
مقابل أتعاب المحاماة .

-13-

-13-

51
مكرر

بدددرفض الددددعوى بالنسدددبة لممدددادة ()32
من القانون رقم  132لسنة  1964بنظام
التسجيل العينى  ،والمادة ( 24مكررا) من
القدددددانون رقدددددم  70لسدددددنة  1964بشدددددأن
رسددوم التوثيددق والشددير المضددافة بالقددانون
رقم  6لسنة .1991

" دستورية "

 120لسنة

منطوق الحكم

تاريخ النشر

العدد

(ج)

1134/31/11

51
مكرر
(ج)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

52

 21لسنة
 30ق

" دستورية "

تاريخ صدور
الحكم

1134/31/31

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

أولا  :برفض الدعوى بالنسدبة لمفقدرة الثانيدة
من المادة ( )223مدن قدانون العمدل الصدادر
بالقانون رقم  12لسنة . 2003
ثانيد ا  :بعدددم دسددتورية نددص الفقددرة الثالثددة
من المادة ( )223ذاتيدا فيمدا لدم يتضدمنو
مدن وضددع حددد أقصددى لالشددتراك السددنوى
الدددذى تمتدددزم المنشدددأة بسدددداده عدددن كدددل
عامل  ،ومن تحديد لتعدداد الخددمات التدى
يقدددددميا صددددندوق الخدددددمات الجتماعيددددة
والصحية والثقافية عمى المستوى القومى.
ثالثا  :بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة
من المادة ( )223ذاتيدا فيمدا لدم يتضدمنو
مددددن بيددددان كيفيددددة التصددددرف فددددى المددددوارد
المالية ليذا الصندوق .
رابعددد ا  :بسدددقوط البندددد رقدددم ( )1مدددن المدددادة
الثانية  ،والمادة السابعة من قرار وزير القوى
العاممددددة واليجددددرة رقددددم  216لسددددنة 2003
وبسدقوط المدادة الثانيدة مددن قدرار وزيدر القددوى
العاممة واليجرة رقم  217لسنة 2003
خامسا  :بسدقوط ندص المدادة ( )256مدن
قانون العمل المشار إليو فى مجال إعمالو
بالنسدددبة لمفقدددرتين الثالثدددة والخامسدددة مدددن
المادة ( )223من القانون ذاتو.
سادسددد ا  :تحديدددد اليدددوم التدددالى لنشدددر ىدددذا
الحكددددم تاريخددددا انفدددداذ آثدددداره دون إخددددالل
باستفادة المدعى منو .
سابعا  :ب لزام الحكومة المصروفات  ،ومبمد
مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
-19-

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1134/31/11

العدد
51
مكرر
(ج)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

53

 22لسنة
 28ق

" دستورية "

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1131/3/31

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :

1131/3/11

برفض الدعوى " بعدم دستورية نص

المادة الثالثة من القانون رقم  156لسنة

 2002ب نشاء صندوق إعانات الطوارئ
لمعمال  ،ولئحتو التنفيذية الصادرة بقرار
رئيس مجمس الوزراء رقم  1395لسنة

 ، 2002فيما نصت عميو من أن تتكون
موارد الصندوق من ( )%1من األجور

األساسية لمعاممين بمنشآت القطاع العام
وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص التى

ال فأكثر تتحمميا
يعمل بيا ثالثون عام ا

وتمتزم بتسديدىا المنشآت المشار إلييا عمى

النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية) ،
ومصادرة

الكفالة

،

وألزمت

المدعى

المصروفات ومبم مائتى جنيو مقابل أتعاب

المحاماة .

-11-

العدد
4
( تابع )

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

54

 205لسنة
 28ق

" دستورية "

55

 165لسنة
 30ق

دستورية

تاريخ صدور
الحكم

منطوق الحكم

حكمت المحكمة :
1131/3/31
أولا  :بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من
المادة األولى من قرار وزير النقل البحرى رقم
 519لسنة  2003بشأن تحديد مقابل
النتفاع باألراضى التى تستأجرىا الييئة
المصرية العامة لمبترول والشركات التابعة ليا
فيما تضمنو من قصر التخفيض المقرر عمى
الفئات الواردة بقرار وزير النقل البحرى رقم 73
لسنة  2003المعدل بالقرار رقم  142لسنة
 ، 2003بواقع  ، % 60بالنسبة ألراضى
موانئ البحر األحمر  ،عمى شركات القطاع
العام التابعة لمييئة المصرية العامة لمبترول
دون يرىا من الشركات العاممة فى النشاط
ذاتو  ،وألزمت الحكومة المصروفات  ،ومبم
مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
ثانيا  :تحديد اليوم التالى لنشر ىذا الحكم
تاريخا اعمال أثره .
حكمت المحكمة :
1131/3/31
بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من
المادة ( )108من لئحة العاممين بالييئة
القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار
وزير النقل والمواصالت رقم  17لسنة
 1982فيما لم يتضمنو من من العامل
الذى يصاب بأحد األمراض المزمنة إجازة
استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر
حالتو استق ار ار يمكنو من العودة إلى العمل ،
أو يتبين عجزه كامالا  ،وفى ىذه الحالة
األخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر
كامل حتى بمو و سن ااحالة إلى المعاش .
-11-

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/3/11

1131/3/11

العدد
 4تابع

 4تابع

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

56

 34لسنة
 31ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1131/3/31

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :

1131/3/11

العدد
 4تابع

أولا  :بعدم دستورية نص الفقرة األخيرة

" دستورية "

من المادة ( )14من لئحة نظام العاممين
بييئة

المجتمعات

العمرانية

الجديدة

الصادرة بقرار مجمس إدارة الييئة رقم 1

لسنة  1990فيما نصت عميو من " أما

بالنسبة لمعمال المؤقتين السابق تعيينيم

بمكافأة شاممة بالييئة فتحدد مرتباتيم

بالمقارنة بين أول مربوط الدرجة المعينين

عمييا مضافا إلييا البدلت والمميزات
األخرى المقررة  ،وبين المكافأة الشاممة

التى يتقاضونيا  ،ويمنحون أييما

أفضل " .

ثانيا  :بتحديد اليوم التالى لنشر ىذا

الحكم تاريخا اعمال أثره .
57

 178لسنة
 32ق

" دستورية "

1131/1/34

حكمت المحكمة :

برفض الدعوى (بعدم دستورية نصوص

المواد ( )495و ( )496و ( )497من
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر

بالقانون رقم  13لسنة ، )1968
وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعى
المصروفات ومبم

أتعاب المحاماة .

مائتى جنيو مقابل

-11-

1131/1/11

8
مكرر

(و)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

58

 200لسنة
 32ق

تاريخ صدور

منطوق الحكم

الحكم

1131/1/34

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :
برفض الدعوى (بعدم دستورية المادة

1131/1/11

8
مكرر

( )434من القانون المدنى  ،فيما

" دستورية "

العدد

(و)

تضمنتو من سقوط حق المشترى فى طمب

إنقاص الثمن بمقدار العجز فى المساحة

إذا انقضت سنة من وقت تسميم المبيع

تسميم ا فعمي ا)  .وبمصادرة الكفالة ،
وألزمت المدعى المصروفات ومبم مائتى

جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
59

 78لسنة
 36ق

" دستورية "

1131/1/34

حكمت المحكمة :

1131/1/11

بعدم دستورية نص الفقرة األخيرة من

المادة ( )26من القانون رقم  394لسنة

1954

فى

شأن

األسمحة

والذخائر

المستبدلة بالمادة األولى من المرسوم

بقانون رقم  6لسنة  2012فيما تضمنو من

استثناء تطبيق أحكام المادة ( )17من
قانون العقوبات بالنسبة لمجريمة المنصوص

عمييا بالفقرة الثانية من المادة ذاتيا ،
وألزمت الحكومة المصروفات ومبم مائتى

جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

-11-

 8مكرر
(و)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

60

 88لسنة
 36ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/1/34

دستورية

61

 1لسنة
 37ق

1131/1/14

" دستورية "

62

 15لسنة
 37ق

" دستورية "

1131/1/3

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

بعددددم دسدددتورية نددددص الفقدددرة األخيدددرة مددددن
المددددادة ( )26مددددن القددددانون رقددددم  394لسددددنة
 1954فدددددددى شدددددددأن األسدددددددمحة والدددددددذخائر ،
المسددددددتبدلة بالمددددددادة األولددددددى مددددددن المرسددددددوم
بقددددانون رقددددم  6لسددددنة  2012فيمددددا تضددددمنو
مدددن اسدددتثناء تطبيدددق أحكدددام المدددادة ( )17مدددن
قددددددددددانون العقوبددددددددددات بالنسددددددددددبة لمجريمددددددددددة
المنصدددوص عمييدددا بدددالفقرة األولدددى مدددن المدددادة
ذاتيدددا  ،وألزمدددت الحكومدددة المصدددروفات ومبمددد
مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :

بعدددم العتددداد بحكدددم " دائددرة طعددون رجدددال
القضددددداء " بمحكمدددددة الدددددنقض فدددددى الطعدددددن
المقيدددددددد بدددددددرقم  383لسدددددددنة  84قضدددددددائية
الصادر بجمسة . 2014/12/23
حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار
رئيس الجميورية بالقانون رقم  202لسنة
 2014فى شأن تقسيم دوائر انتخابات
مجمس النواب  ،فى مجال انطباقو عمى
النتخاب بالنظام الفردى  ،والجدول " (أولا)
الفردى " المرفق بو  ،ورفضت ما عدا ذلك
من طمبات (بعدم دستورية نص المادة ()10
من قانون مجمس النواب الصادر بقرار رئيس
الجميورية بالقانون رقم  46لسنة ، )2014
وألزمت الحكومة المصروفات ومبم مائتى
جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
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تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/1/11

العدد
8
مكرر
(و)

1131/1/33

10
مكرر
(ه)

1131/1/3

9
( مكرر)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

63

 16لسنة

تاريخ صدور
الحكم

1131/1/3

 37ق

" دستورية "

64

 18لسنة
 37ق

1131/1/3

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

بدددددددددرفض الددددددددددعوى (بعددددددددددم دسدددددددددتورية
نصدددددددددوص المدددددددددواد ( )10 ، 6 ، 4مدددددددددن
قددانون مجمددس النددواب الصددادر بقددرار رئددديس
الجميوريدددددددددة رقدددددددددم  46لسدددددددددنة ، 2014
وقدددرار رئددديس الجميوريدددة رقدددم  202لسدددنة
 2014فددددى شددددأن تقسدددديم دوائددددر انتخابددددات
مجمدددددددس الندددددددواب)  ،ومصدددددددادرة الكفالدددددددة ،
وألزمدددت المددددعى المصدددروفات ومبمددد مدددائتى
جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/1/3

9
مكرر

1131/1/3

بعدددددم دسددددتورية نددددص المددددادة الثالثددددة مددددن

" دستورية "

العدد

9
مكرر

قددددرار رئدددديس الجميوريددددة بالقددددانون رقددددم 202

لسدددددددنة  2014فدددددددى شدددددددأن تقسددددددديم دوائدددددددر
انتخابدددددددات مجمدددددددس الندددددددواب  ،فدددددددى مجدددددددال

انطباقدددددو عمدددددى النتخددددداب بالنظدددددام الفدددددردى ،
والجددددددددول " (أولا) الفدددددددردى " المرفدددددددق بدددددددو ،

وألزمدددت الحكومدددة المصدددروفات ومبمددد مددددائتى

جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
65

 24لسنة
 37ق

" دستورية "

1131/1/7

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية عبارة " متمتعا بالجنسية
المصرية منفردة " الواردة بالبند ( )1من المادة
( )8من قانون مجمس النواب الصادر بقرار
رئيس الجميورية رقم  46لسنة ، 2014
ورفض ما عدا ذلك من طمبات  ،والزام
الحكومة المصروفات ومبم مائتى جنيو مقابل
أتعاب المحاماة .
-11-

1131/1/7

10

مكرر

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

66

 120لسنة
 20ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/1/34

" دستورية "

67

 323لسنة
 23ق

1131/1/34

" دستورية "

68

 144لسنة
 24ق

" دستورية "

1131/1/34

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

برفض الدعوى (بعدم دستورية نصى
الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ()48
من قانون النقابات العمالية الصادر
بالقانون رقم  35لسنة ، )1976
وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعى
المصروفات ومبم مائتى جنيو مقابل
أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :

برفض الدعوى (بعدم دستورية الفقرة
األولى من المادة ( )580من القانون
المدنى  ،وذلك فيما تضمنتو من تخويل
المستأجر الحق فى إجراء تغيير بالعين
المؤجرة بدون إذن المؤجر  ،طالما كان
التغيير ل ينشأ عنو أى ضرر
بالمؤجر )  ،وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت
الطائفة المدعية المصروفات ومبم مائتى
جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص المادة ( )32من
الالئحة الداخمية لكمية السياحة والفنادق ،
جامعة ااسكندرية  ،الصادرة بقرار وزير
التعميم العالى والدولة لمبحث العممى رقم
 256لسنة  ، 1993قبل تعديمو بقرار وزير
التعميم العالى والدولة لمبحث العممى رقم 49
لسنة  ، 2006فيما تضمنو من من
الراسبين فى أى من مقررات الدبموم فرصة
واحدة اعادة المتحان فى جميع المقررات .
-19-

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/1/11

العدد
12
مكرر
(ب )

1131/1/11

12
مكرر
(ب )

1131/1/11

12
مكرر
(ب )

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

69

 22لسنة
 25ق

" دستورية "
70

 107لسنة
 32ق
" دستورية "

71

 149لسنة
 33ق
" دستورية "

72

 227لسنة
 20ق
" دستورية "

تاريخ صدور
الحكم

منطوق الحكم

حكمت المحكمة :
1131/1/34
برفض الدعوى (بعدم دستورية المادة
( )305من قانون العقوبات)  ،ومصادرة
الكفالة  ،وألزمت المدعية المصروفات
ومبم مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

 1131/1/34حكمت المحكمة :
برفض الدعوى (بعدم دستورية نص المادة
( 65مكر ار) والفقرة األولى من المادة ()68
من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون
رقم  95لسنة  ، )1992وبمصادرة الكفالة ،
وألزمت المدعى المصروفات ومبم مائتى
جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

حكمت المحكمة :
1131/1/34
برفض الدعوى (بعدم دستورية نصوص
المواد ( )222 ،221 ،42من قانون
المرافعات المدنية والتجارية "  ،وبمصادرة
الكفالة  ،وألزمت المدعى المصروفات
ومبم مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

حكمت المحكمة :
1131/4/33
برفض الدعوى (بعدم دستورية قرار
رئيس الجياز المركزى لممحاسبات رقم
 230لسنة  1986فيما تضمنو من
اشتراط أن تكون المدة الكمية والبينية
الالزمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عممية
فى الجياز أو فى عمل مناسب يقره مكتب
الجياز با لنسبة لموظائف الفنية
والرقابية)  ،وبمصادرة الكفالة  ،والزام
المدعية المصروفات  ،ومبم مائتى جنيو
مقابل أتعاب المحاماة .
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تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/1/11

العدد
12
مكرر
(ب )

1131/1/11

12
مكرر
(ب )

1131/1/11

12
مكرر
(ب )

1131/4/11

16
مكرر
(ج)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

73

 56لسنة
 27ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/4/33

" دستورية "

74

 177لسنة
 27ق

1131/1/9

" دستورية "

75

 22لسنة
 29ق

" دستورية "

*

1131/1/9

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

برفض الدعوى (بعدم دستورية المواد
( )2و ( )11و ( )14من قانون إنشاء
محاكم األسرة الصادر بالقانون رقم 10
لسنة  ، )2004وبمصادرة الكفالة ،
وألزمت المدعى المصروفات ومبم مائتى
جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :

بدددرفض الددددعوى (بعددددم دسدددتورية ندددص
المادة ( )20من المرسوم بقانون رقم 25
لسددددنة  1929الخدددداص بددددبعض األحددددوال
الشخصددية ومدددا تضدددمنو مددن تعدددديل لسدددن
الحضددانة  ،ونصددى المددادتين ( )2و ()11
مددن قددانون إنشدداء محدداكم األسددرة الصددادر
بالقددددددددانون رقددددددددم  10لسددددددددنة ، )2004
وبمصدددددادرة الكفالدددددة  ،وألزمدددددت المدددددددعى
المصدددروفات ومبمددد مدددائتى جنيدددو مقابدددل
أتعاب المحاماة * .
حكمت المحكمة :

بدددرفض الددددعوى (بعددددم دسدددتورية ندددص
المددددادة ( )341مددددن قددددانون العقوبددددات) ،
وبمصدددددادرة الكفالدددددة  ،وألزمدددددت المدددددددعى
المصدددروفات ومبمددد مدددائتى جنيدددو مقابدددل
أتعاب المحاماة .

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/4/11

العدد
16
مكرر
(ج)

1131/1/11

20
مكرر
(ب)

1131/1/11

20
مكرر
(ب)

حم اسخدزاك هرا الحكم ونشس االسخدزاك بالجسيدة السسميت بالعدد  91فً  9131/1/1وذلل بالنسبت للصفحت الثانيت عشسة السطس
السابع عشس من الحكم العبازة  ( :حكمج المحكمت بسفض الدعىي وألزمج المدعً المصسوفاث ومبلغ  ) ...وصحخه  ( :حكمج
المحكمت بسفض الدعىي  ،وبمصادزة الكفالت  ،وألزمج المدعً المصسوفاث ومبلغ . ) ...
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منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

76

122لسنة
 30ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/1/9

" دستورية "

77

 96لسنة
 31ق

1131/6/31

" دستورية "

78

 70لسنة
 35ق

" دستورية "

1131/7/11

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

برفض الدعوى (بعدم دستورية نص
المادة الفقرة األولى من المادة ( )37من
قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71
لسنة  ، 1946فيما تضمنو من عدم
إجازة الورثة لمموصى بو)  ،وبمصادرة
الكفالة  ،وألزمت المدعى المصروفات
مائتى جنيو مقابل أتعاب
ومبم
المحاماة .
حكمت المحكمة :

برفض الدعوى (بعدم دستورية الفقرة
األولى من المادة ( )499من قانون
المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم  13لسنة  1968والمعدلة
بالقانون رقم  76لسنة، )2007
وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعى
المصروفات ومبم مائتى جنيو مقابل
أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :
أولا  :بعدم دستورية نص المادة

( )123من قانون الضريبة عمى الدخل
الصادر بالقانون رقم  91لسنة . 2005

ثاني ا  :سقوط عبدارة " أمدام المحكمدة

ال بتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من

المادة ( )122من القانون ذاتو .

-19-

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/1/11

العدد
20
مكرر
(ب)

1131/6/14

25
مكرر
(ه)

1131/8/1

31

مكرر
(ج)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

79

 116لسنة
 29ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/7/11

" دستورية "

80

 87لسنة
 33ق

1131/7/11

" دستورية "

81

 63لسنة
 26ق

" دستورية "

1131/33/7

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

برفض الدعوى (بعدم دستورية نص المادة
( )341من قانون العقوبات فيما تضمنو من
تقرير عقوبة الحبس (ااكراه البدنى) ) ،
وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعى المصروفات
ومبم مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :

برفض الدعوى (بعدم دستورية نص المادة
( )117من قانون تنظيم الجامعات الصادر
بقرار رئيس الجميورية بالقانون رقم  49لسنة
 1972فيما لم يتضمنو من وجوب إنذار عضو
ىيئة التدريس كتابة قبل إنياء خدمتو لنقطاعو
عن العمل بغير إذن أكثر من شير) ،
وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعى المصروفات
ومبم مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
حكمت المحكمة :

برفض الدعوى (بعدم دستورية نص الفقرة
(ب) من المادة ( ، )567والفقرتين األولى
والثالثة من المادة ( )580من قانون التجارة
الصادر بالقانون رقم  17لسنة ، 1999
وبسقوط عبارة (ما لم تأمر باستمرار تنفيذه)
الواردة بنياية الفقرة الثانية من المادة
( )580من ذلك القانون)  ،وبمصادرة
الكفالة  ،وألزمت المدعى المصروفات ومبم
مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماة .

-11-

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/8/1

العدد
31

مكرر
(ج)

1131/8/1

31

مكرر
(ج)

1131/33/38

46
مكرر

(د)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

82

 50لسنة
 33ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/33/7

تاريخ النشر

منطوق الحكم

بالجريدة الرسمية

حكمت المحكمة :
برفض الدعوى (بعدم دستورية المادة

1131/33/38

46
مكرر

( )120من الالئحة التنفيذية لقانون

" دستورية "

العدد

(د)

المناقصات والمزايدات  ،الصادرة بقرار

وزير المالية رقم  1376لسنة ، 1998

وذلك فيما تضمنتو من تحديد سعر الفائدة

بالنسبة لمبيوع التى تتم عمى أمالك الدولة
بما يعادل سعر الفائدة المعمن من البنك

المركزى المصرى وقت السداد  ،وذلك
لممدة من تاريخ الستحقاق وحتى تاريخ

السداد)  ،وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت
المدعى المصروفات ومبم
مقابل أتعاب المحاماة .

83

 19لسنة
 26ق

" دستورية "

1131/31/1

مائتى جنيو

حكمت المحكمة :
برفض الدعوى (بعدم دستورية نص

المادة ( )917من القانون المدنى) ،
وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعى
المصروفات ومبم

أتعاب المحاماة .

-11-

مائتى جنيو مقابل

1131/31/36

50
مكرر
(ه)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

84

 173لسنة
 29ق

تاريخ صدور
الحكم

1131/31/1

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :

تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/31/36

بعدم دستورية نص المادة ( )72من

" دستورية "

العدد
50

مكرر
(ه)

قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ()4

لسنة  – 1994قبل استبدالو بالقانون
رقم  9لسنة  – 2009فيما تضمنو من

مسؤلية المعيود إليو ب دارة المنشآت

المنصوص عمييا فى المادة ( )69من

القانون ذاتو عما يقع من العاممين فييا
بالمخالفة ألحكام المادة المذكورة  ،ورفض

ما عدا ذلك من طمبات ( عدم دستورية

نص المادة ( )69من قانون البيئة )
وألزمت الحكومة المصروفات  ،مبم

مائتى جنيو مقابل أتعاب المحاماه .
85

 14لسنة
 30ق

" دستورية "

1131/31/1

حكمت المحكمة :

1131/31/36

برفض الدعوى (بعدم دستورية المادة

( )22من القانون رقم  1لسنة 2000
بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات

التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية) ،
وبمصادرة الكفالة  ،وألزمت المدعى

بالمصروفات ومبم

أتعاب المحاماة .

-11-

مائتى جنيو مقابل

50
مكرر
(ه)

منطوق األحكام
م

رقم الدعوى

86

 97لسنة
 32ق

" دستورية "

تاريخ صدور
الحكم

1131/31/1

منطوق الحكم
حكمت المحكمة :
برفض الدعوى (بعدم دستورية نص

المادة ( )152من قانون المرافعات

المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم

 13لسنة  1968المستبدلة بالقانون رقم
 23لسنة  ، )1992وبمصادرة الكفالة ،

وألزمت المدعية المصروفات ومبم مائتى

جنيو مقابل أتعاب المحاماة .
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تاريخ النشر
بالجريدة الرسمية

1131/31/36

العدد
50
مكرر
(ه)

ثانياً  :فهرس موضوعي حتليلى

فيرس موضوعى تحميمى

إجراءات جنائية  -أحوال شخصية

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

(أ)
إجراءات جنائية  -أحوال شخصية  -أراضى طرح النير –
أسمحة وذخائر  -أعمال بناء  -إيجار
إجراءات جنائية
دد قانون ااجراءات الجنائية
ددد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نصوص الفقرات األولى والثالثة واألخيرة من المادة ( )367من قانون اإلجراءات
الجنائية  ،قبل تعديميا بالقانونين رقمى  341لسنة  1116و  311لسنة . 1117

22

18

أحوال شخصية
ددد تشريعات األحوال الشخصية والتشريعات المرتبطة بيا :
أ  -المواد التى قضى بعدم دستوريتيا:
نص الفقرة الثانية من المادة ( )11من القانون رقم  11لسنة  3919الخاص

ببعض أحكام األحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم  311لسنة  3981بتعديل

33

23

بعض أحكام قوانين األحوال الشخصية فيما تضمنو من قصر حق األجداد فى رؤية

أحفادىم عمى حالة عدم وجود األبوين .

ب  -المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص الفقررة األولرى مرن المرادة ( )11مرن القرانون رقرم  11لسرنة  3919المعردل

29

22

نررص المررادة ( )34مررن قررانون إنشرراء محرراكم األس ررة الصررادر بالقررانون رقررم 31

41

27

بالقانونين رقمى  311لسنة  3981و  4لسنة . 1111
لسنة . 1114
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فيرس موضوعى تحميمى

أحوال شخصية – أراضى طرح النير – أسمحة وذخائر

رقم

صفحة

المنطوق

المنطوق

نصوص المواد ( )1و ( )33و ( )34من قانون إنشراء محراكم األسررة الصرادر

73

41

نررص المررادة ( )11مررن المرسرروم بقررانون رقررم  11لسررنة  3919الخرراص برربعض

74

41

بالقانون رقم  31لسنة . 1114

األحر روال الشخص ررية وم ررا تض ررمنو م ررن تع ررديل لس ررن الحض ررانة  ،ونص ررى الم ررادتين ()1

و ( )33من قانون إنشاء محاكم األسرة الصادر بالقانون رقم  31لسنة .1114

ن ررص الم ررادة ( )11م ررن الق ررانون رق ررم  3لس ررنة  1111بش ررتن تنظ رريم بع ررض أوض رراع

واجراءات التقاضى فى مسائل األحوال الشخصية .

85

45

أراضى طرح النير
ددد قانون تنظيم تأجبر األ راضى الممموكة لمدولة ممكية خاصة والتصرف فييا :
ددد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( )31من قرار رئيس الجميورية

بالقانون رقم  391لسنة  3918فى شتن طرح النير وأكمو  ،ونص الفقرة األولى

28

21

( بند ج) من المادة ( )71والفقرة األولى من المادة ( )71من قرار رئيس الجميورية
بالقانون رقم  311لسنة  3964بشتن تنظيم تتجير األراضى الممموكة لمدولة ممكية
خاصة والتصرف فييا  ،فيما تضمنتو من إلغاء توزيعات طرح النير التى وزعت عمى
ما آلت ممكية األكل بعد صدور القانون رقم  71لسنة  3911بطريق التعاقد ولو كانت

قد اعتمدت وتم شيرىا .

ددد قانون األسمحة والذخائر:

أسمحة وذخائر

أ  -المواد التى قضى بعدم دستوريتيا:
نص الفقرة األخيرة من المادة ( )16من القانون رقم  194لسنة  3914فى
شتن األسمحة والذخائر  ،المستبدلة بالمادة األولى من المرسوم بقانون رقم  6لسنة

 1131فيما تضمنو من استثناء تطبيق أحكام المادة ( )37من قانون العقوبات بالنسبة
لمجريمتين  ،المنصوص عمييما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتيا .
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49

30

فيرس موضوعى تحميمى

أسمحة وذخائر – أعمال بناء – إيجار

نص الفقرة األخيرة من المادة ( )16من القانون رقم  194لسنة  3914فى

شتن األسمحة والذخائر  ،المستبدلة بالمادة األولى من المرسوم بقانون رقم  6لسنة

رقم

صفحة

المنطوق

المنطوق

59

36

 1131فيما تضمنو من استثناء تطبيق أحكام المادة ( )37من قانون العقوبات بالنسبة
لمجريمة المنصوص عمييا بالفقرة الثانية من المادة ذاتيا .
نص الفقرة األخيرة من المادة ( )16من القانون رقم  194لسنة  3914فى

60

37

شتن األسمحة والذخائر ،المستبدلة بالمادة األولى من المرسوم بقانون رقم  6لسنة

 1131فيما تضمنو من استثناء تطبيق أحكام المادة ( )37من قانون العقوبات بالنسبة
لمجريمة المنصوص عمييا بالفقرة الثانية من المادة ذاتيا .

ب المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعد الدستورية :
نص قرار وزير الداخمية رقم  31114لسنة  3991فيما تضمنو من استبدال

الجدول رقم ( " )1األسمحة المششخنة " بالجدول الصادر بالقانون رقم  194لسنة

46

29

 3914فى شتن األسمحة والذخائر .

أعمال بناء
دد الق اررات المرتبطة بتنظيم أعمال البناء :
ددد القرار الذى قضى بعدم دستوريتو :
قرار محافظ المنوفية رقم  481الصادر بتاريخ . 3987/31/1

12

13

إيجار
ددد تشريعات إيجار األماكن والق اررات المرتبطة بيا :
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة ( )33من القانون رقم  316لسنة  3983فى شتن بعض األحكام
الخاصة بتتجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة بين المؤجر والمستتجر .
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8

12

فيرس موضوعى تحميمى

رقم

إيجار – بيئة

نصوص المواد ( ) 79 ، 61 ، 19 ، 18من القانون  49لسنة ، 3977

والمادة (  ) 11من الالئحة التنفيذية ليذا القانون  ،الصاد رة بق رار وزير

صفحة

المنطوق

المنطوق

36

25

اإلسكان والتعمير رقم  99لسنة  ، 3978والمادة ( / 1 / 9أ) من القانون رقم

 316لسنة  ، 3983بصدد ما تضمنتو تمك المواد من إل زام مالك المبانى
المقامة قبل  3961 / 1 / 11بتنفيذ ق را رات الترميم الصاد رة فى شتن ىذه
المبانى عمى نفقتيم الخاصة  ،ثم الرجوع بعد ذلك عمى المستتجرين بجانب

فقط من الترميم .

نص الفقرة األولى من المادة ( )181من القانون المدنى  ،وذلك فيما تضمنتو

67

39

من تخويل المستتجر الحق فى إجراء تغيير بالعين المؤجرة بدون إذن المؤجر  ،طالما

كان التغيير ال ينشت عنو أى ضرر بالمؤجر .

(ب)
بيئة
ددد قانون البيئة
أ ددد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نص المادة ( )71من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ( )4لسنة – 3994

قبل استبدالو بالقانون رقم  9لسنة  – 1119فيما تضمنو من مسؤلية المعيود إليو

84

45

بإدارة المنشآت المنصوص عمييا فى المادة ( )69من القانون ذاتو عما يقع من

العاممين فييا بالمخالفة ألحكام المادة المذكورة .

ب ددد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نصر ررى المر ررادتين ( )1/87، 69مرررن قر ررانون البيئر ررة الصر ررادر بالقر ررانون رقر ررم ()4

21

18

نص المادة ( )69من قانون البيئة .

84

45

لسنة  ، 3994وسقوط النصوص الالئحية المرتبطة بيما .
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فيرس موضوعى تحميمى

تأمينات اجتماعية – تجارى

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

(ت)
تأمينات اجتماعية  -تجارى  -تموين  -تنفيذ
تأمينات اجتماعية
دد تشريعات التأمينات ااجتماعية والتشريعات المرتبطة بيا :
ددد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
مرا نررص عميررو البنررد ( )1مرن الفقررة الثانيررة مررن المرادة األولررى مررن القروانين أرقررام

 39لس ررنة  311 ، 1113لس ررنة  93 ، 1111لس ررنة  1111بزي ررادة المعاش ررات م ررن أن

16

15

تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستون جنيياً شيرياً .
نص البند ( )4من الفقرة الرابعة من المادة ( )39من قانون التتمين االجتماعى

26

20

الص ررادر بالقر ررانون رق ررم  79لسرررنة  3971المعدل ررة بالقر ررانونين رقم ررى  47لس ررنة 3984
و  317لسنة . 3987

تجارى
قانون التجارة :
أ  -المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
ن ررص الم ررادة رق ررم ( )389م ررن ق ررانون التج ررارة الص ررادر بالق ررانون رق ررم  37لس ررنة

 ، 3999وسقوط نص البند رقم ( )3من المادة ( )391من ىذا القانون .

13

13

ب  -المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة رقم ( ) 114من قانون التجارة الصادر بالقانون رقرم  37لسرنة

7

11

نرص المررادتين (/167ب) و ( )3/181مررن قررانون التجررارة الصررادر بالقررانون رقررم 37

10

12

. 3999

لسنة  ، 3999وبسقوط إعمال عبارة (مرا لرم ترتمر باسرتمرار تنفيرذه) الرواردة بنيايرة الفقررة الثانيرة

من المادة ( )181من ذات القانون .
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فيرس موضوعى تحميمى

تجارى – تموين – تنفيذ  -جامعات

ن ررص الفق ر ررة (ب) م ررن المر ررادة ( ، )167والفقر ررتين األولر ررى والثالث ررة م ررن المر ررادة

( )181من قانون التجارة الصادر بالقرانون رقرم  37لسرنة  ، 3999وبسرقوط عبرارة (مرا

رقم

صفحة

المنطوق

المنطوق

81

43

لم تتمر باستمرار تنفيذه) الواردة بنياية الفقرة الثانية من المادة ( )181من ذلك القانون
د د قانون التموين :

تموين

ددد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نررص الفق ررة األولررى مررن المررادة الثالثررة مكررر اًر (أ) مررن المرسرروم بقررانون رقررم 91

لسررنة  3941الخرراص بشررئون التمرروين المعرردل بالقررانون رقررم  111لسررنة  3911ونررص

23

19

الفقرة األخيرة من المادة ( )16والمعدلة بالقانون رقم  319لسنة .3981
دد عدم العتداد بحكم :

تنفيذ

بعدم االعتداد بحكم " دائرة طعون رجرال القضراء " بمحكمرة الرنقض فرى الطعرن

61

37

المقيد برقم  181لسنة  84قضائية الصادر بجمسة . 1134/31/11

(ج)
جامعات  -جمارك  -جمعيات  -الجياز المركزى لممحاسبات
جامعات

دد قانون تنظيم الجامعات والق اررات المتعمقة بو :

أ  -المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :

نص المادة ( )11من الالئحة الداخمية لكمية السياحة والفنادق  ،جامعة
اإلسكندرية  ،الصادرة بقرار وزير التعميم العالى والدولة لمبحث العممى رقم  116لسنة

 ، 3991قبل تعديمو بقرار وزير التعميم العالى والدولة لمبحث العممى رقم  49لسنة
 ، 1116فيما تضمنو من منح الراسبين فى أى من مقررات الدبموم فرصة واحدة
إلعادة االمتحان فى جميع المقررات .
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68

39

فيرس موضوعى تحميمى

جامعات – جمارك – جمعيات – الجياز المركزى لممحاسبات

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

ب ددد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة ( )337من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجميورية

بالقانون رقم  49لسنة  3971فيما لم يتضمنو من وجوب إنذار عضو ىيئة التدريس

80

43

كتابة قبل إنياء خدمتو النقطاعو عن العمل بغير إذن أكثر من شير .

جمارك
ددد قانون الجمارك :
ددد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نص المادة ( )81من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجميورية بالقانون

43

28

رقم  66لسنة  ، 3961فيما لم يتضمنو من التجاوز عن النقص الناتج عن قوة قاىرة

أو حادث جبرى لمبضائع المودعة بالمستودع الخاص عند تقدير الضرائب الجمركية

وغيرىا من الضرائب والرسوم المستحقة عمييا .

جمعيات
ددد قانون الضمان الجتماعى :
ددد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نر ررص البنر ررد الخر ررامس مر ررن الفق ر ررة (ب) مر ررن المر ررادة ( )14مر ررن قر ررانون الضر ررمان

االجتماعى رقم  11لسنة . 3977

9

12

الجياز المركزى لممحاسبات
ددد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
قرار رئيس الجياز المركزى لممحاسبات رقم  111لسنة  3986فيما تضمنو

من اشتراط أن تكون المدة الكمية والبينية الالزمة لشغل الوظيفة مدة خبرة عممية فى
الجياز أو فى عمل مناسب يقره مكتب الجياز بالنسبة لموظائف الفنية والرقابية .
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72

40

فيرس موضوعى تحميمى

حقوق سياسية – خدمة عسكرية – رسوم

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

(ح )
حقوق سياسية
ددد قانون مباشرة الحقوق السياسية :
ددد المواد التى قضى بيا بعدم دستوريتيا :
نررص الم ررادة األول ررى م ررن الق ررانون رقررم  37لس ررنة  1131بتع ررديل بع ررض أحك ررام

القررانون رقررم  71لسررنة  3916بتنظ رريم مباش ررة الحقرروق السياس ررية وبسررقوط نررص مادت ررو

15

15

الثانية .

(خ)
خدمة عسكرية
ددد قانون الخدمة العسكرية والوطنية :
ددد المواد التى قضى بيا بعدم دستوريتيا :
ن ررص الفقر ررة األخير ررة م ررن الم ررادة ( )44م ررن ق ررانون الخدم ررة العس رركرية والوطني ررة

الصررادر بالقررانون رقررم  317لسررنة  3981المسررتبدلة بالقررانون  311لسررنة  1119فيم را

1

9

نصررت عميررو مررن أن " يعمررل بتحكررام ىررذه المررادة اعتبررا اًر مررن  3968/31/3بالنسرربة إلررى

المجندين المؤىمين " .

( ر)
رسوم
 - 1قانون رسوم التوثيق والشير والق اررات المرتبطة بو :
أ  -المواد التى قضى بيا بعدم دستوريتيا :
نص البند ( )9من الفقرة (أوالً) من المادة ( )13من القرار بقانون رقم 71

لسنة  3964بشتن رسوم التوثيق والشير المعدل بالقانون رقم  6لسنة  3993وبسقوط
البند (ثالثاً) من الجدول رقم ( )1المرفق بقرار وزير العدل رقم  1916لسنة . 3991
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28

فيرس موضوعى تحميمى

رسوم – سجل عينى – سمك دبموماسى وقنصمى

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

ب  -المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة ( 14مكر اًر) من القانون رقم  71لسنة  3964بشتن رسوم التوثيق

والشير المضافة بالقانون رقم  6لسنة . 3993

50

31

 - 2قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية :
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة السابعة عشر من القانون رقم  91لسنة  3944بالرسوم القضائية

11

13

نصوص المواد  38 ، 37 ، 36 ، 3من القانون رقم  91لسنة 3944

51

31

ورسوم التوثيق فى المواد المدنية  ،وسقوط المادة الثامنة عشرة من القانون ذاتو .
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .

(س)
سجل عينى  -سمك دبموماسى وقنصمى  -سوق رأس المال
سجل عينى
ددد قانون السجل العينى :
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة ( )11من القانون رقم  311لسنة  3964بنظام التسجيل العينى .

50

31

سمك دبموماسى وقنصمى
ددد قانون نظام السمك الدبموماسى والقنصمى :
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نصى المادتين ( 1بند  1و )79من قانون نظام السمك الدبموماسى والقنصمى

الصادر بالقانون رقم  41لسنة  ، 3981فيما تضمناه من منع عضو السمك الدبموماسى

من الزواج بغير مصرى الجنسية  ،واعتباره مستقيالً من وظيفتو إن فعل .
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فيرس موضوعى تحميمى

سوق راس المال  -شير عقارى – ضرائب

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

سوق رأس المال
دد قانون سوق رأس المال :
ددد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة ( 61مكر اًر) والفقرة األولى من المادة ( )68من قانون سوق رأس

المال الصادر بالقانون رقم  91لسنة . 3991

70

40

(ش)
شير عقارى
دد قانون تنظيم الشير العقارى :
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادتين ( 9و  )31من القانون رقم  334لسنة  3946بتنظيم الشير

العقارى .

35

24

(ض)
ضرائب
دد التشريعات الضريبية والق اررات المرتبطة بيا :
أ دد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نص الفقرة الثالثة من المادة ( )37من قانون الضريبة العامة عمى المبيعات

الصادر بالقانون رقم  33لسنة  ، 3993قبل تعديمو بالقانون رقم  9لسنة ، 1111
فيما تضمنو من تخويل وزير المالية سمطة مد المدة التى يجوز فييا لمصمحة الضرائب

تعديل اإلقرار المقدم من المسجل وبسقوط قرارى وزير المالية  113لسنة 3993
و  341لسنة . 3991
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فيرس موضوعى تحميمى

رقم

ضرائب

ما تضمنو نص البند (أوالً) من المادة ( )1من القانون رقم  1لسنة 3997

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة عمى المبيعات الصادر بالقانون رقم 33

صفحة

المنطوق

المنطوق

18

16

لسنة  3993من العمل بتحكامو اعتبا اًر من . 3991/1/1

ما تضرمنو البنرد (أوالً) مرن المرادة ( )3مرن القرانون رقرم  1لسرنة  3997بتعرديل

بعض أحكام قرانون الضرريبة العامرة عمرى المبيعرات الصرادر بالقرانون  33لسرنة 3993

24

19

من العمل بتحكامو اعتبا اًر من . 3993/1/4
نص البند سادساً من المادة ( )44من قانون الضريبة العامة عمى المبيعات

الصادر بالقانون رقم  33لسنة  3993المعدل بالقانون  93لسنة  ، 3996وسقوط

25

20

نص المادة ( )41من القانون فى مجال تطبيقيا عمى البند رقم ( )6المشار إليو .
نص الفقرة األخيرة م ن المادة ( ) 37ونص الفقرة السادسة من المادة ()11

27

21

من قانون الضريبة العامة عمى المبيعات الصادر بالقانون رقم  33لسنة 3993

المعدل بالقانون رقم  9لسنة . 1111

عجز الفقرة الثانية من المادة  311من قانون الضرائب عمى الدخل الصادر

30

22

بالقانون رقم  317لسنة  3983المعدل بالقانون رقم  387لسنة  3991فيما تضمنو
من تخويل مصمحة الضرائب عدم االعتداد باإلقرار وتحديد اإليرادات واألرباح بطريق

التقدير  ،دون وضع ضوابط  ،أو معايير ليذا التقدير .
عبارة " قبل أول أكتوبر سنة  " 1114الواردة بنص المادة الخامسة من القانون

رقم  93لسنة  1111بإصدار قانون الضريبة عمى الدخل  ،وسقوط األحكام المقابمة
الواردة بالكتاب الدورى رقم  1لسنة  1111الصادر من وزير المالية بشتن قواعد

انقضاء الخصومة وفقاً ألحكام النص المشار إليو .

نص المادة ( )311من قانون الضريبة عمى الدخل الصادر بالقانون رقم 93

لسنة  . 1111وسقوط عبا رة " أمام المحكمة االبتدائية " ال واردة بعجز الفق رة
الثانية من المادة (  ) 311من القانون ذاتو .
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فيرس موضوعى تحميمى

ضرائب – طوارئ  -عقوبات

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

ب دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
المواد الرابعة والخامسة والسادسة من مواد إصدار القانون رقم  93لسنة . 1111

32

23

(ط)
طوارئ
دد قانون الطوارئ :
دد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
ما تضمنو البند ( )3من المادة رقم ( )1من قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم
 361لس ر ررنة  3918م ر ررن تخوي ر ررل رئ ر رريس الجميوري ر ررة الت ر رررخيص ب ر ررالقبض واالعتق ر ررال ،

34

24

وبتفتيش األشخاص واألماكن دون التقيد بتحكام قانون اإلجراءات الجنائية .

(ع)
عقوبات  -عمل
عقوبات
دد قانون العقوبات
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة رقم ( )117من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم  18لسنة

7

11

نص المادة ( )143من قانون العقوبات .

39

27

نص المادة ( )143من قانون العقوبات .

44

28

نص المادة ( )111من قانون العقوبات .

69

40

نص المادة ( )143من قانون العقوبات .

75

41

نص المادة ( )143من قانون العقوبات فيما تضمنو من تقرير عقوبة الحبس

79

43

. 3917

(اإلكراه البدنى) .
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فيرس موضوعى تحميمى

رقم

عمل

المنطوق

صفحة

المنطوق

عمل
دد قانون العمل والق اررات المرتبطة بو :
أ  -المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نص الفقرة الثالثة من المادة ( )111من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 31

52

32

لسنة  1111فيما لم يتضمنو من وضع حد أقصى لالشتراك السنوى الذى تمتزم المنشتة
بسداده عن كل عامل  ،ومن تحديد لتعداد الخدمات التى يقدميا صندوق الخدمات

االجتماعية والصحية والثقافية عمى المستوى القومى.
نص الفقرة الخامسة من المادة ( )111ذاتيا فيما لم يتضمنو من بيان كيفية

التصرف فى الموارد المالية ليذا الصندوق .

بسقوط البند رقم ( )3من المادة الثانية  ،والمادة السابعة من قرار وزير القوى

العاممة واليجرة رقم  136لسنة  1111وبسقوط المادة الثانية من قرار وزير القوى
العاممة واليجرة رقم  137لسنة 1111
بسقوط نص المادة ( )116من قانون العمل المشار إليو فى مجال إعمالو

بالنسبة لمفقرتين الثالثة والخامسة من المادة ( )111من القانون ذاتو .وتحديد اليوم
التالى لنشر ىذا الحكم تاريخاً إلنفاذ آثاره دون إخالل باستفادة المدعى منو .
ب  -المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نر ررص الفق ر ررة الثانير ررة مر ررن المر ررادة ( )111مر ررن قر ررانون العمر ررل الصر ررادر بالقر ررانون
رقم  31لسنة . 1111

نص المادة الثالثة من القانون رقم  316لسنة  1111بإنشاء صندوق إعانات

الطوارئ لمعمال  ،والئحتو التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجمس الوزراء رقم 3191

لسنة  ، 1111فيما نصت عميو من أن تتكون موارد الصندوق من ( )%3من األجور
األساسية لمعاممين بمنشآت القطاع العام وقطاع األعمال العام والقطاع الخاص التى

يعمل بيا ثالثون عامالً فتكثر تتحمميا وتمتزم بتسديدىا المنشآت المشار إلييا عمى

النحو الذى تحدده الالئحة التنفيذية .
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32

53

33

فيرس موضوعى تحميمى
قضاة  -مجمس الشعب

رقم

صفحة

المنطوق المنطوق

( ق)
قضاة
دد قانون السمطة القضائية :
دد المواد التى قض برفض الطعن عمييا بعد الدستورية:
نص الفقرة األولى من المادة ( )13من قانون السمطة القضائية فيما تضمنتو

3

10

من تحديد أقدمية أعضاء النيابة اإلدارية عند تعيينيم فى ىذه الدرجة فى وظائف

القضاء المماثمة لدرجاتيم من تاريخ تعيينيم فى ىذه الدرجة  ،عمى أال يترتب عمى ذلك

أن يسبقوا زمالئيم فى القضاء أو النيابة العامة  .وذلك إلخالل النص بمبدأ المساواة
المنصوص عميو فى ىذه المادة .

(م)
مجمس الشعب  -مجمس الشورى  -مجمس النواب  -محكمة اقتصادية
مدنى  -مرافعات  -ممكية فكرية  -مناقصات ومزايدات
مجمس الشعب
دد قانون مجمس الشعب :
دد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نص الفقرة األولى من المادة الثالثة من القانون رقم  18لسنة  3971فى شتن
مجمس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم  311لسنة . 1133
ما تضمنو نص الفقرة األولى من المادة السادسة من ىذا القانون المستبدلة

بالمرسوم بقانون رقم  318لسنة  1133من إطالق الحق فى التقدم بطمب الترشح
لعضوية مجمس الشعب فى الدوائر المخصصة لالنتخاب بالنظام الفردى لممنتمين

لألحزاب السياسية إلى جانب المستقمين غير المنتمين لتمك األحزاب .
-19-
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فيرس موضوعى تحميمى

مجمس الشعب – مجمس الشورى

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

المادة التاسعة مكر اًر (أ) من القانون المشار إليو المضافة بالمرسوم بقانون رقم

 318لسنة  1133فيما نصت عميو من تضمين الكشف النيائى ألسماء المرشحين
بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليو المرشح .

نص المادة األولى من المرسوم بقانون رقم  311لسنة  1133بتعديل بعض

أحكام المرسوم بقانون رقم  311لسنة  ، 1133وبسقوط نص المادة الثانية منو .
دد قانون مجمس الشورى :

مجمس الشورى

ددد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نص الفقرة األولى من المادة ( )1من القانون رقم  311لسنة  3981فرى شرتن

38

26

مجمس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم  311لسنة . 1133

م ررا تض ررمنو ن ررص الفقر ررة األول ررى م ررن الم ررادة ( )8م ررن الق ررانون ذات ررو المس ررتبدلة

بالمرسروم بقرانون رقرم  319لسرنة  ، 1133مرن إطرالق الحرق فرى التقردم بطمرب الترشرريح

لعضرروية مجمررس الشررورى ف ررى الرردوائر المخصصررة لالنتخ رراب بالنظررام الفررردى لممنتم ررين
لألحزاب السياسية إلى جانب المستقمين غير المنتمين لتمك األحزاب .

المررادة ( )14مررن القررانون ذاتررو  ،المسررتبدلة بالمرسرروم بقررانون رقررم  319لسررنة

 ، 1133فيمررا نصررت عميررو مررن أن يسرررى عمررى مجمررس الشررورى أحكررام المررادة التاسررعة
مكررر اًر (أ) م ررن القررانون رق ررم  18لسررنة  3971ف ررى شررتن مجم ررس الشررعب وتحدي ررد موع ررد

انعقاد مجمس ال نر واب الجد يرد  ،تاري خر اً إلع مرال أ ثرر ىرذا الح كرم وف قر اً لرنص ال مرادة

(  ) 111من الدستور .

دد لئحة العاممين بمجمس الشورى :

دد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نررص الفقررة األخيررة مررن المررادة ( )16مررن الئحررة العرراممين بمجمررس الشررورى فيمررا

تضمنو من وضع حد أقصى لممقابل النقدى لرصيد اإلجازات ال يجاوز أجر ستة أشير

متررى كرران الحرمرران مررن اإلجررازة فيمررا جرراوز مررن رصرريدىا ىررذا الحررد راجع راً إلررى أسررباب

اقتضتيا مصمحة العمل .
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فهسس مىضىع ححليلي
مجمس النواب – محكمة اقتصادية

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

مجمس النواب
دد قانون مجمس النواب والق اررات المرتبطة بو :

أ  -المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :

نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجميورية بالقانون رقم  111لسنة
 1134فى شتن تقسيم دوائر انتخابات مجمس النواب  ،فى مجال انطباقو عمى
االنتخاب بالنظام الفردى  ،والجدول " (أوالً) الفردى " المرفق بو .
ن ررص الم ررادة الثالث ررة م ررن قر ررار رئ رريس الجميوري ررة بالق ررانون رق ررم  111لس ررنة

 1134فررى شررتن تقسرريم دوائررر انتخابررات مجمررس الن رواب  ،فررى مجررال انطباقررو عمررى
االنتخاب بالنظام الفردى  ،والجدول " (أوالً) الفردى " المرفق بو .

عبارة " متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة " الواردة بالبند ( )3من المادة ()8

من قانون مجمس النواب الصادر بقرار رئيس الجميورية رقم  46لسنة . 1134

ب  -المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :

62

37

64

38

65

38

نص المادة ( )31من قانون مجمرس النرواب الصرادر بقررار رئريس الجميوريرة

62

37

نص رروص المر رواد ( )31 ، 6 ، 4م ررن ق ررانون مجم ررس النر رواب الص ررادر بقر ررار

63

38

بالقانون رقم  46لسنة . 1134

رئرريس الجميوريررة رقررم  46لسررنة  ، 1134وق ررار رئرريس الجميوريررة رقررم  111لسررنة
 1134فى شتن تقسيم دوائر انتخابات مجمس النواب .

محكمة اقتصادية

ر ر ر قانون إنشاء المحاكم القتصادية :

دددد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نصى المادتين ( 6و  )33من قانون إنشاء المحاكم االقتصادية الصادر بالقرانون

رقررم  311لسررنة  ، 1118فيمررا تضررمناه مررن اختصرراص الرردوائر االسررتئنافية فررى المحرراكم

رداء فرى كافرة المنازعرات والردعاوى المنصروص عمييرا فرى
االقتصادية دون غيرىا بالنظر ابت ً

الفقرة األولى من المادة ( )6المشار إلييا  ،إذا جاوزت قيمتيا خمسة ماليين جنيو  ،والطعن
عمييا بطريقة النقض .
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رقم

مدنى – مرافعات

المنطوق

صفحة

المنطوق

مدنى
د د القانون المدنى :
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة ( )911من القانون المدنى .

45

29

نص المادة ( )414من القانون المدنى  ،فيما تضمنتو من سقوط حق

58

36

المشترى فى طمب إنقاص الثمن بمقدار العجز فى المساحة إذا انقضت سنة من وقت
تسميم المبيع تسميماً فعمياً .

83

نص المادة ( )937من القانون المدنى .

44

مرافعات
ددد قانون المرافعات :
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة ( )3/81من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون

رقم  11لسنة  3991فيما انتيى إليو من عبارة " أو لم يحضر الطرفان بعد السير

6

11

فييا اعتبرت كتن لم تكن .
نصوص المواد  391 ، 389 ، 384من قانون المرافعات المدنية والتجارية

51

31

نصوص المواد ( )491و ( )496و ( )497من قانون المرافعات المدنية

57

35

نصوص المواد ( )111 ، 113 ، 41من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

71

40

نص الفقرة األولى من المادة ( )499من قانون المرافعات المدنية والتجارية

77

42

نص المادة ( )311من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 31

86

46

الصادر بالقانون رقم  31لسنة . 3968

والتجارية الصادر بالقانون رقم  31لسنة . 1968

الصادر بالقانون رقم  31لسنة  3968والمعدلة بالقانون رقم  76لسنة. 1117
لسنة  3968المستبدلة بالقانون رقم  11لسنة . 3991
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فهسس مىضىع ححليلي
ممكية فكرية – مناقصات ومزايدات  -نقابات

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

ممكية فكرية
دد قانون الممكية الفكرية :
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص الفقرة الرابعة من المادة ( ، )331والفقرة الثانية من المادة ( )314من
قانون حماية حقوق الممكية الفكرية الصادر بالقانون رقم  81لسنة . 1111

31

23

مناقصات ومزايدات
ددد قانون المناقصات والمزايدات :
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة ( )311من الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات ،
الصادرة بق ارر وزير المالية رقم  3176لسنة  ، 3998وذلك فيما تضمنتو من تحديد

82

44

سعر الفائدة بالنسبة لمبيوع التى تتم عمى أمالك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعمن

من البنك المركزى المصرى وقت السداد  ،وذلك لممدة من تاريخ االستحقاق وحتى

تاريخ السداد .

(ن)
نقابات
دد قانون النقابات العمالية والق اررات المرتبطة بو :
أ  -المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
عجز البند (د) مرن المرادة  16مرن قرانون النقابرات العماليرة الصرادر بالقرانون
رقم  11لسنة  3976فيمرا نرص عميرو مرن أن ف " فرإذا كران الترشريح لممنظمرة النقابيرة

األعمررى يشررترط أن يكررون قررد أمضررى دورة نقابيررة سررابقة عضرواً بمجمررس إدارة المنظمررة
النقابية األدنى "  ،وبسرقوط مرا يقابمرو مرن أحكرام واردة بالتعميمرات الخاصرة برإجراءات

ترش رريح وانتخاب ررات أعض رراء مج ررالس إدارات المنظم ررات النقابي ررة لم رردورة النقابي ررة

. 1116/1113
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فيرس موضوعى تحميمى
نقابات – ىيئة البريد – ىيئة الشرطة

نص المادة ( )33من قرار وزيرر القروى العاممرة والتردريب رقرم  346لسرنة

. 3996

رقم

صفحة

المنطوق

المنطوق

5

11

ب ددد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نصررى الفق ررتين الثانيررة والثالثررة مررن المررادة ( )48مررن قررانون النقابررات العماليررة
الصادر بالقانون رقم  11لسنة .3976

66

39

(ه)
ىيئة البريد  -ىيئة الشرطة  -ىيئة المجتمعات العمرانية  -الييئة

القومية لسكك حديد مصر  -ىيئات القطاع العام وشركاتو  -الييئة
العامة لموانئ البحر األحمر  -الييئة العامة لميناء دمياط

ىيئة البريد
دد لئحة نظام العاممين بالييئة القومية لمبريد :
ددد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نررص الفق ررة ( )3مررن المررادة ( )318مررن الئحررة نظررام العرراممين بالييئررة القوميررة
لمبريد الصرادرة بقررار وزيرر المواصرالت والنقرل البحررى رقرم  71لسرنة  ، 3981فيمرا لرم

40

27

يتضررمنو مررن وجرروب إنررذار العامررل كتابررة قبررل إنيرراء خدمتررو النقطاعررو عررن العمررل بغيررر
إذن أكثر من ثالثين يوماً متتالية .

ىيئة الشرطة
دد قانون ىيئة الشرطة والق اررات المرتبطة بو :
دد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نررص الفق ررة الرابعررة مررن المررادة ( )99مررن قررانون ىيئررة الشرررطة الصررادر بق ررار
رئيس الجميورية بالقانون رقم  319لسنة  ، 3973قبل استبدالو بالقانون رقم  11لسنة

 1131وسرقوط برراقى فق ارترو وقررارى وزيررر الداخميرة رقمررى  3111لسررنة 444 ، 3971

لسنة .3981
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فهسس مىضىع ححليلي
ىيئة المجتمعات العمرانية  -الييئة القومية لسكك حديد مصر  -ىيئات القطاع العام وشركاتو

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

ىيئة المجتمعات العمرانية
دد لئحة نظام العاممين بييئة المجتمعات العمرانية :
دد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :

نص الفقرة األخيرة من المادة ( )34من الئحة نظام العاممين بييئة

المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار مجمس إدارة الييئة رقم  3لسنة 3991

56

35

فيما نصت عميو من " أما بالنسبة لمعمال المؤقتين السابق تعيينيم بمكافتة شاممة

بالييئة فتحدد مرتباتيم بالمقارنة بين أول مربوط الدرجة المعينين عمييا مضافاً إلييا

البدالت والمميزات األخرى المقررة  ،وبين المكافتة الشاممة التى يتقاضونيا ،
ويمنحون أييما أفضل " وبتحديد اليوم التالى لنشر ىذا الحكم تاريخاً إلعمال أثره .

الييئة القومية لسكك حديد مصر

دد لئحة العاممين بالييئة القومية لسكك حديد مصر :
دد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :

عجررز الفق ررة الثانيررة مررن المررادة ( )318مررن الئحررة العرراممين بالييئررة القوميررة

لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصالت رقم  37لسنة  3981فيما

55

34

لررم يتضررمنو مررن مررنح العامررل الررذى يصرراب بتحررد األم رراض المزمنررة إجررازة اسررتثنائية

بتجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالتو استق ار اًر يمكنو مرن العرودة إلرى العمرل  ،أو

يتبررين عجرزه كررامالً  ،وفررى ىررذه الحالررة األخيررة يظررل العامررل فررى إجررازة مرضررية بررتجر

كامل حتى بموغو سن اإلحالة إلى المعاش .

ىيئات القطاع العام وشركاتو

دد قانون ىيئات القطاع العام وشركاتو :
دد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :

نررص البن ررد ( )3م ررن الفقر ر ةر الثانيررة م ررن الم ررادة ( )41م ررن قررانون ىيئ ررات القط رراع الع ررام

وشركاتو الصادر بالقانون رقم  97لسرنة  3981فيمرا تضرمنو مرن تخويرل رئريس مجمرس الروزراء
وضع حد أقصى لما يخص العامل سنوياً من الحصة المخصصة ألغ ارض التوزيع النقدى .
-11-
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فيرس موضوعى تحميمى
الييئة العامة لموانئ البحر األحمر – الييئة العامة لميناء دمياط – وصية

رقم

المنطوق

صفحة

المنطوق

الييئة العامة لموانئ البحر األحمر
دد قرار وزير النقل البحرى بشأن تحديد مقابل النتفاع بأراضى الييئة :
دد المواد التى قضى بعدم دستوريتيا :
نررص الفق ررة الثانيررة مررن المررادة األولررى مررن ق ررار وزيررر النقررل البحرررى رقررم 139

لسررنة  1111بشررتن تحديررد مقابررل االنتفرراع باأل ارضررى التررى تسررتتجرىا الييئررة المص ررية

54

34

العامررة لمبترررول والشررركات التابعررة ليررا فيمررا تضررمنو مررن قصررر التخفرريض المقرررر عمررى

الفئات الواردة بقرار وزير النقل البحرى رقم  71لسنة  1111المعردل برالقرار رقرم 341
لسنة  ، 1111بواقع  ، % 61بالنسربة أل ارضرى مروانل البحرر األحمرر  ،عمرى شرركات
القطراع العررام التابعرة لمييئررة المصررية العامرة لمبترررول دون غيرىررا مرن الشررركات العاممررة

فى النشاط ذاتو .

الييئة العامة لميناء دمياط
ددد قرارت رئيس مجمس إدارة الييئة :
دد القرار الذى قضى بعدم دستوريتو :
قرار رئيس مجمس إدارة الييئة العامة لميناء دمياط رقم  441لسنة . 1111

وتحديد اليوم التالى لنشر ىذا الحكم تاريخاً إلنفاذ آثاره دون إخالل باستفادة الشركة

48

30

المدعية منو .

(و)
وصية
دد قانون الوصية :
دد المواد التى قضى برفض الطعن عمييا بعدم الدستورية :
نص المادة الفقرة األولى من المادة ( )17من قانون الوصية الصادر بالقانون

رقم  73لسنة  ، 3946فيما تضمنو من عدم إجازة الورثة لمموصى بو .
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49
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49
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