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 الـوقــائــع

بموجب هذه الصححححححححنفة ناعن الام ن بعال صححححححححة العمانة اتمت مبنة الت  تم  بتم ن  

( من  12ه اسححتو نة لما المماة   لهم ممم ا تو هم م ملفالممهاة واإلج اءا   5/21/1212

 اى مجاس األمة ف  جاسححححة  ن  1212( لسححححمة 252الاسححححتو  لعال   م الم سححححول   ل  

 مانة ، كمم مص   انه المماة سملفة الذك  .

-بنظرمهذهميلقعنميملاثلم:ميالختصاصمل قعنمل   ك ةميلمستوريةلنمح ثمم–م:مأوالم

( من الاستو  :  211 وحنث أمه من المق   بما المماة  

يلقانونميجل ةميلقضففائ ةميلرمصتبمبالفصففلميفميملنازعاقميملتع قةمبمسففتوريةميلقويننيمويل ويئني مويبنيمم يعني

مصالح ات امويإل ريءيقميلرمتتبع ا

ونكفححا القححممون ح  كححا من الحكومححة وذوف اللححححححححتن ف  الاعن لححا  تاحح  الجهححة ف  -

. استو نة القوامنن ولاوائح

وف  حملة تق ن  الجهة المذكو ة  ال استو نة  ممون أو تئحة نعتب  كتن ل  نكن . -

ق لما المماة األولى  - ق وفقحم ( لسحححححححمة  21ن القممون   ل   مكمحم وأمحه من المق    حممومحم

. بلتن المحكمة الاستو نة وتعانالته 2711

مممممممممممممممممممممممميلنصفففوصميلفمسفففتوريةموبالفصفففلمتنشأمدك ةمدستوريةمصتبمدونمغريهامبتفسريم

مممممممممممممممويل ويئنيمويفميلقعونميخلفاصفففةمميفميملنففازعفاقميملتع قففةمبفمسفففتوريففةميلقويننيمويملريسففف ممبقويننيممم
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 مويكونمحكمميشك ةميلمسففتوريةمل زلاممل كافةمبانتاا مأعضففاءمجم سميأللةمأومبصفف ةمعضففويت مم

. ولسائرميشاكم

 -لنمح ثميملص  ةمويلصفةميفميلقاعنمم:م–:ممثان ام
أنميختصفاصف اميفمهذيميلشفأنميف مميلش و ممممم"وع ىملام رىمبهم ضفاءمهذهميشك ةمم

ويالسففتغريقمجل  عملريحلميلع   ةميالنتااب ةمباملعنىميلفاميلم  ام موملميز زميلقانونم بو م

يلقعنمع ىمع   ةميالنتاا مألاممهذهميشك ةمإالميفمخال ممخسففةمعشففرميولامملنمتاري مإعالنمم

 مإمنامتفصلمف  امبوصف امدك ةملوضوعمنت  ةميإلنتاا مويشك ةموهىمتفصلميفمهذهميلقعونم

وتبسف مر ابت امع ىمع   ةميالنتاا مبرلت ام موذلكمااميش لملريح  اميملتتابعةمويملتعمدةملنمم

تصففويتموفرزموإعالنمل نت  ةم موينعكسمأثرهمع ىمصفف ةميلعضففويةمملنمفازميفميالنتااباقم ممم

وذلكمل تأكمملنمساللت اموص ت ا
( أمة مجاس/  امت مب  اعن 8112 لسمة( 1)   ل اعنال ف  المحكمة حكل) 

 ن الاائ ة الثممنة والحمصاة  1212لمجاس األمة العممة  لالمت مبم وأن الام ن م لح 

وتحل تحقحنحنححححا احاححححب الحتح لحححححححنح أمححححمل  اا ة لحححححححئون اتمت ححححمبححححم   5/21/1212بحتححححم نح  

ن الاائ ة الثممنة  بعا صحححححححاو   سحححححححول الا وة 2  لمنحا ثقة المم بنن   1/22/1212بتحم ن  

( و ححاححى أثحح  هححححذا الححمحح سححححححححول 252/1212محح سححححححححول   ححل    11/22/1212بححتححححم نحح  

 1/22/1212بتم ن   حمل الاحم ن بتقحانل أو ال الت لحححححححنح لهذه اتمت مبم   ن الاائ ة الثممنة 

وبهذه الصفة والمصاحة متحققة لاام ن .



11من  4الصفحة 

تحقق للطاعن الصفة والمصلحة ويكون الطعن وعليه بالبناء على كل ما تقدم ي
رى بقبوله .ح

م
مفمأسفففبا ميلقفعففنفم

بمعوةميلناخبنيمالنتاا مم1111لسفنةممم151ر ممميملرسفوممأنمم–:مميلسفببميألو م

م.موخمالحممل مستورالنمقأعضاءمجم سميأللةم ممصمرملشوباممبالب

م-:مخمالفةميملرسومملق ممعرضهمع ىمجم سميأللةم–:ميلو هميألو م

م سححححححول  11/22/1212حنث جمء  هذه الا وة بممء  اى م سححححححول صححححححا  بتم ن   -

م سول   ل  12/22/1212وبعا فم او  اتمعقما التكمنا  الحمصا بتم ن   252/1212  ل 

 اوتماب   اى القنو اتمعقححماو انححه نكون هححذا الم سحححححححول صححححححححا  بنن أاوا   ، 215/1212

. ( من الاستو  12الاستو نة كمم أ  هم المل   ف  المماة   

( من الاستو  الكونت  : 12المماة   ل    -

م إذيمحمثمف  امبنيمأدويرمينعقادمجم سميأللةمأوميفمفرتةمح هملاميو بميإلسريعميفميصاذم))

لقانونمع ىمأنمالمتميبريمالمحتت لميلتأخريم ازملأللريمأنميصمرميفمشأن املريس ممتكونمهلام وةمي

 تكونمخمالفةمل مستورمأومل تقميريقميملال ةميلويردةميفم انونميمل زين ةم.
وجيبمعرضمهذهميملريسف ممع ىمجم سميأللةمخال ممخسةمعشرميولاملنمتاري مصمورهام مم

إذيمكفانميجمل سم ائ امويفمأو مي ت اعملهميفمحالةميحللمأومينت اءميلفصفففلميلتشفففريعيمف ذيمملمم
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أثرمر عيملفامكفانمهلاملنم وةميلقانونمبغريمحا ةمإإمإصفففميرم ريرمبذلكمألامإذيمممتعرضمزي مبفم

عرضفففتموملميقرهفاميجمل سمزي مبفأثرمر عيملامكانمهلام وةميلقانونمإالمإذيمرأىميجمل سميعت ادممم

م.((ميفميلفرتةميلسابقةمأومتسويةملامترتبملنمآثارهامبو همآخرممنفادها

 252/1212م سول   ل  11/22/1212أن الم سحول الصما  بتم ن   بملذك والجان   -

ق ونعتب  الم سحححححححول المذكو  بحكل الاوائح  لا وة المم بنن  ا صحححححححا  ومجاس األمة ممماا  مئمم

( .21 اى مم ف ضه المل   العماف ف   ممون اتمت مب بملمماة   اق التمفنذنة لصاو  تتكنا

81538691

م ميالنتاففابففاقممممم) موحيففمد م  ميالنفتفاففابففاقميلعففالففةمارسفففوم ملف فعففاد مميلتك    ففةمحيففمد
 ة.بقريرملنموزيرميلميخ  

م.م(وجيبمأنمينشرميملرسوممأوميلقريرم بلميلتاري ميشمدملالنتااباقمبش رمع ىميأل لم

اةألمه  م  المؤ تةنت ذ  وة القممون  تشففريع اممفرع اميكونمبنا أن هذا التمفنذ الصحححما   -

 ممومنة  ممة ومج اة وتملحم م اكم  ممومنة جاناة تقول  انهم سحااة من ساام  الاولة الثالث 

تت ذ  وتهم الاسحححتو نة ونصحححبح أ ضحححمءهم ممثانن ل مة و انه فمن الم سحححول الصحححما  بتم ن 

 ( .12  الما الاستو ف المماة ا  ملف  11/22/1212

لل نع م  اى مجاس األمه  الا الماة  252/1212الم سحححول   ل أن  وذل  حمصحححاة -

السحااتنن التل نعنة والتمفنذنة بحا سواء  ا تكبتهمالاسحتو نة المذكو ة وهذف م ملفه جسحنمة 

 اى الم سحححول  فمء اللححح  نة ن   ماف إلظ امعقمالعال الع م ف   جاسحححة  ن   مانة ف  او  



11من  6الصفحة 

ق وهىالذف صا  وال ن أ نةلل تلها لهم سواب  ف  حنمتمم الاستو  ةمما  حملة مجاس ممماا  مئمم

ق لا وة المم بنن والمجاس  وأصححبح التلحح نس اتسححتثممئ  بنا  هأاوا   معقما فمنصححا  م سححومم

 .بمآلت  اتمعقمامم بنن األاوا   السااة التمفنذنة و ا فس   الفقهمء مفهول

مم بنن أاوا  اتمعقما ه  بنن او ف امعقما  ماننن أو بنن او  امعقما  ماف : الفت ة  أوتق 

و ن   ماف ف  فصححا تلحح نع  واحاة وأنضححم بنن فصححانن تلحح نع  وبنن أ   أف بنن أ   او 

 تمل  جانا . تل نع ف  فصا  امعقمافصا تل نع  وأوا او  

األمة لمم تصا ه السااةب  مبة مجاس  اصففففممخففففعم  ففففوضالاستو ف  ا المل    -

بعناة  ن   مبته ، فملاسححتو  أوجب   ضححه  ات تظالتمفنذنة من م اسححنل فنمم بنن األاوا  وأن 

 اى المجاس أجالق لذل   اى المحو التمل  :

ق ، وهو مم نكون  ذا صحححا   م اسحححنل فنمم بنن أاوا  اتمعقما  -  ذا كمن مجاس األمة  مئمم

ق  25ا ، وجب   م الم اسححنل  انه  الا اا ا الفصححا التلحح نع  الواح نول  مسححة  لحح  نومم

 ن   ماف ، اذا  امعقماهذا األجا ا وة المجاس لاو   احت الصحححححاا هم ، ونقتضحححححى امن تم ن  

ق فمذا لل تع م الم اسحححنل ف  المو ا المحاا الذف حااه الاسحححتو   بتث   اع كمن المجاس  مئمم

 جع  .

توريففففرعميلمسففففزيءملنميملشفففف كتن لل نكن  وا تب  ومال  كمفة أثم هم القممومنة  -
  اى  ال   ضهم  اى مجاس األمة .

وتتكنااق  اى أن الم سححول نعتب  من الم اسححنل الت  تماب   انهم حملة الضحح و ة ونوجب 

اإلج اءا بت ذاألس    مفنذاق لمم نتاابةتو ةفيأللسمفاءمجم فأنت ه    ب  ات مذهماإلس ا  ف  

ق لما المححماة  نول من  م  02الفق ة األولى وهى  ج اء امت ححمبححم   الا  221الالممححة تابنقححم
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وهذا مم نجعا الم سحححححححول بحكل اإلصحححححححاا  22/21/1212المجاس  بحا مهحمنتحه الحاسحححححححتو نة 

التت ن  . ات نحتمالض و ف الذف 

 0/22اه الاسححححتو ف بتم ن  أمتهى مو  11/22/1212 سححححول الصححححما  بتم ن  مب( ال

ق واون   ا  تمفنذاق لمم أ  ه الملححح   الاسحححتو ف أبتاأ من تم ن  ونكون بحكل السحححم ا اسحححتو نم

1/22/1212 . 

  مبتهم الممموحة من   ص   ف أن السحااة التلح نعنة بعا فم او  اإلمعقما تكون  ا  -

وأصححححححبح  امعقماهم  بعا فم او  هالاسححححححتو  وأها   ح    مبتهم  اى الم اسححححححنل الصححححححما 

الع م  بف  وجو الاستو فلمم أ امهم المل    احت امهم ن  ال  واأل ن ةالمسؤولة األولى 

الاسحححححتو ف ومذك  ف  هذا القوا مم اا  ف  لجمة صحححححنم ة الاسحححححتو  بنن الاكتو   ثممن  انا 

 ما  بمحالسحححملل الصححح ثممن ال بن  الاسحححتو ف وبنن ومن  الاا انة أمذا  اللحححن  سحححعا العبا  

صنم ة الاستو  ف  المجاس التتسنس  ف  الاجمة 12ممم لة المماة 

في فترة اإلجازة يمكن للحكومة أن تصدر مراسيم بقوانين وهذه  -ميلس مميلمكتورم/معث انمخ  لمعث ان
تخالف الدستور أو تصرف أكثر من  القوانين يجب أن ال

التقديرات المالية التي اجازها المجلس عند موافقته على 
 الميزانية.

ممسعادة ميلفميخ  فففةم/ موزيففر
ميلصباحم ميلسامل ميلعبميهلل ممسعم

م

انتهاء الفصل التشريعي يعني انتهاء مدة المجلس اما اذا  -ميلس مميلمكتورم/معث انمخ  لمعث ان
كان المجلس في إجازة فيجب ان يدعى خالل خمسة عشر يومًا 

 لإلجتماع غير العادي 
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ممسعادة ميلفميخ  فففةم/ موزيففر
ميلصباحمم ميلسامل ميلعبميهلل مسعم

م

- 

يعتبر هذا تقصيرا من المجلس ولكن األمور تبقى على ما هي  -ميلس مميلمكتورم/معث انمخ  لمعث ان
تصبح هذه المراسيم سارية عليه حتى يجلس المجلس و 

 .المفعول
التلححححح نعم  العمانة ت نجب أن ت ملف القوا ا الاسحححححتو نة وذل  ومن المؤكا أن  -

ق  لمبححاأ  ححمل تححا ا القوا ححا القححممومنححة ومن ثل تاتمل كححمفححة الهنئححم  العححممححة ف  الححاولححة ابقححم

بمحت ال أحكممهم مم لل تاغ  أو تعاا .بمإلضمفة  لى األف اا 

وذلح  محم تؤكحاه المحكمحة الاسحححححححتو نة بحكل أمهم من تمظ  الاعون اتمت مبنة من  -

باانتهم حتى مهمنتهم وبسحححححالمة اإلج اءا  الممهاة لاعمانة اتمت مبنة كم محكمة موضحححححو  

 واستو نة كمم جمء  واستق    انه أحكممهم ال اس ة  

ومن المستق  بتحكمل المحكمة الاستو نة :

هوميختصففاصمشففاللمميختصففاصمهذهميشك ةمبالفصففلميفمهذهميلقعنممأنم

و مم اءمنبميملادةميألوإملنم انونمإنشففائ امديالممع ىمذلكم موااميشفف لمبسفف مر ابت امع ىمم

يلع   فةميالنتااب ةمبرلت امل تأكمملنمصففف ت امأومفسفففادهام.موالمخ حمميفمأنميالنتااباقمإمنامم

بااللتزيممبضفففويبق اموإ ريءيت ام مفأنمصففف تمهذهميإل ريءيقمويلتزلتممبفالبفميهةممترتب م

ضفويبق امل مقملص ةمع   ةميالنتاا م موأنمتسر مإل  اميخل لمتزعزعميالنتاا ملنمأساسهمم
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حبكمميل زومميختصففاصمهذهمميسففتغر ه موبالتاليمف نميلقعنمع ىمإ ريءيقمهذهميالنتااباقم

. مميلضرورةمع ىمع   ةميالنتاا ميشك ةمبنظرهملتأثريميلفصلمف همحبك
 12/0/1221الححححمحححححححححكححححمححححة الححححاسححححححححححتححححو نححححة بححححتححححم نحححح   حححححكححححل) 

( 1221اعون  مصة بممت مب مجاس أمة  1221لسمة  12و  0  ل 

953
1381

يشك ةميلمسففتوريةمحتك هميلتشففريعاقميملنظ ةمالختصففاصفف ا مويال ريءيقميملتع قةمب ذهممأنم

يلقعونمتنتظ  امنصفوصمخاصفة مويإميحكاممهذهميلتشريعاقميكونملردمياللرميفملباشرةميختصاص اممم

عونمبالميفريطميومتفري ميومتوسفعةميومتضف  امودونمتغو ميومينتقاص مويشك ةموهيمتفصلميفميلقمم

يحكامممنزي محكمميلقانونمع ىموي عملامهوملعروضمع   اموتغ  ب دك ةملوضفففوعمل تزلةمببوصفففف ام

يلمسفتورمع ىملامسفويهاملنميلقويعمميلقانون ة ملق مةميفمذلكمبضففويب ميلع لميلقضائيموض اناته ممم

وتقميريته موهيملنمبعممالمصوضميفميختصاصمل سمهلا ميومماتهببع ميمعنميلع لميلسف اسفيمحبسمم

تتا ىمعنميختصفففاصمين  مب فا مك فامالمجيوزمهلفامبالتاليمينمترتخبمف  امع مميل  امبه موك امكانمممم

ويلقانونموااميض نمحقوقممتمخ  ا مااميكفلمس ادةميلمستورمتعرضف امملاميثريميلال املنملسائلمالزلامم

لنصوصميلمستورممإعالًءور  بةمع ىمياللتزيممبقويعمه ملتع قةمبالقانونمموضف اناقمأساس ةمولركزيةم

وحفظاملك انه ميفمحنيمتسفتعصيمبع ميال ريءيقميمل  مةملع   ةميالنتاا مويلصادرمبشأن ام ريريقمم

لنميلسف قةميلتنف ذيةمع ىميلف بمويلتم  املنم بلمهذهميشك ةملمىملباشفرةميختصفاص امبنظرمممم

لالسفففت ثاقملنميتفاقميومتعارضمهذهميال ريءيقملعميلمسفففتورمويالم ازميلتذرعمميلقعونميالنتافاب ة م
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وهيمم–بو ودملناطاملنميلمسفتورمالمجيوزمهلذهميشك ةمينممتممبصرهاميل  ا مفتغمومهذهميلقريريقمم

يكثرم وةمويلت ازيملنميلقانونمنفسهم–يدنىملرتبةملنميلقانونم
(اعون أمت مبنة 1221لسمة  12و  0اعن   ل  12/0/1221م ن  من حنثنم  حكل المحكمة الاستو نة بت) 

ق لحمحا المححححماة   ( 12والحجححححانح  بححححملححححذكح  أن الحمح سحححححححول الححححذف صححححححححححا  مح ححححملحفححححم

 حا أمبمى  اى ذلح  متنجحة هحممحة ه  أن التلححححححح نس األاب  م تبتحه تجموم التلححححححح نس اتسحححححححم  

فال نجوم لاتلححح نس العماف أن ن ملف الاسحححتو  وت نجوم لاتلححح نس الف    أن ن ملف التلححح نس 

 من ذل  وجب تغانب حكل التل نس األ اى . ئالعماف والاستو  ، و ذا حاث ل

ق آلمه من الاوائح  1212لسمة (  252   أن تكننف الم سول   ل - ق ف  نم  اى أمه تل نعم

مة الت  تصحححححححا هم السحححححححااة التمفنذنة لتمفنذ  ممون ونتااب تمفنذنة ذا  القحم اة العم ةالتمفنحذنح

ق لاتلححححح نعم  العمانة أف أمهم تمبعة لقممون اتمت مب  والعما بت اب أحكممة م سححححول وذل  تابنقم

وذلحح  الوضحححححححس المحححاا بتمفنححذ فال نتعححااه وت  ا  ن  وا ححا مححم  سحححححححمححه الملححححححح   العححماف 

 .2701لسمة  15 من  ممون اتمت مب(  21   ف  المماة

بنة اتمت مونجحب   تبحم ه كحتن لل نكن وتموا كمفة رثم ه الت  ت تب   انهم وممهم العمانة 

كمماة إلمسحمب أث  باالن الم سول  اى مم تاله من  ج اءا   مت مبنة . 

م-:ل ع   ةميالنتااب ةمبقالنميملرسوممميثلمبقالنامملإل ريءيقميمل  مةم–:ميلو هميلثانيم
فمن الثمب  أن القنوا اإلج ائنة الت  ف ضحححححهم الاسحححححتو   اى السحححححااة التمفنذنة تنجوم 

اسححححقماهم أو تجمومهم أو التحاا ممهم بتف ذ نعة كمم  فه   نوا  ج ائنة واضحححححة وجمممة ف  

اتتتهم ومقمصححاهم الاسححتو نة ولنسحح  أ مما سححنمانة أو سححنمسححنة فملسححااة التمفنذنة نجب أن 

قنوا الاسححتو نة الممصححوا  انهم فانس من المقبوا أن نسححمح المظمل الاسححتو ف بتقنا بكمفة ال

بمل  مبة القضحححمئنة  اى اسحححتو نة القوامنن الم اسحححنل بقوامنن والاوائح توصحححال  لى الحكل بعال 

اسحتو نة التلح نعم  الم ملفة لااستو  سواء صا   هذه التل نعم  من السااة التل نعنة أو 
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وأن نعها بهذا ات تصحححما  لى المحكمة الاسحححتو نة وهى جهة  ضحححمئنة  من السحححااة التمفنذنة

ق  ما  انهم الاسححتو  ف  صححابه كمفال بهم لالحح نعة الاسححتو نة أسححسححهم مقنمم ممهم م جعم مهمئنم

ق لكنممه .  لتفسن  أحكمل الاستو  و  نبه  اى اتلتمال بقوا اه   الء لمصوا الاستو  وحفمظم

( والصحححححححما  252لل تتقنحا بقنا   م الم سحححححححول   ل  وحنحث أن السحححححححااحة التمفنحذنحة 

ق وف  كححمفحححة أحواا مجاس األمححة سحححححححواء  11/22/1212بتححم ن    اى مجاس األمحححة مهحححمئنححم

الفصحححححححححا التلححححححح نع  وكححمن  ج اء الع م  اى مجاس األمحححة أو بمهححمنحححة  امعقححمابنن أاوا  

 و نته الاسححححتو نة ملحححح هو  ج اء و نا اسححححتو ف لصحححححة ومفمذ هذا الم سححححول واسححححتم ا  

ن بقححمءه نجححب   ضححححححححه  اى المجاس مالت  نسحححححححتمححا ممهححم وجواه من  ححامححه ومواا أث ه 

القمئل و   صحححححححاو ه لم ا بة صححححححححته ولنس  اى المجاس التمل  ف  فصحححححححا تلححححححح نع  جانا 

ق  ق مااقم أتى بحت ضحححححححمء جحاا جحمءوا بوسحححححححناحة و ج اءا  ممهحاه لعمانحة امت حمبنحة بحمااحه باالمحم

لحححححححكناححححة هو  ج اء  ن  صححححححححنح من المححححمحنححححة الا وتهححححم بححححتث   جع  و ماا م سحححححححول

ق ل وح وظمه  المبمائ الاستو نة  الغ م الذف من أجاه ل    سمته و نواه اإلج ائنة وم ملفم

 ذ ت نجوم لاعمانححة اتمت حححمبنححة أن تملححححححححت أو تسحححححححتكمححا ف  ظححا أهححاا  أحكححمل الحححاسحححححححتو  

الاسححححححتو نة ح مة نجب صححححححنممتهم  امصححححححوا فاومصححححححوصححححححه با وم ملفتهم بصححححححو ة فجه 

ومصوا نجب التقنا بهم وأحكمل تبا من اإللتمال بهم .

، فححمن صححححححححاو  الم سحححححححول بححا وة المححم بنن  ولمححم كححمن ذلحح  وبححملبمححمء  اى مححم تقححال

 حححا لححححححححححمبحححه الباالن ونموا بحححتث   جع  نصحححححححبح هو والعحححال سحححححححواء بمحححم نسحححححححتوجحححب 

 حححال ات تحححااا بحححه وا تبحححم ه كحححتن لل نكن بمحححم نسحححححححتبس معحححه باالن العمانحححة اتمت حححمبنحححة 
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ق مب متهحححم تبتمحححمئهحححم  اى  ج اء وأسححححححح ق اسحححححححتو نحححم س ولحححا بحححماالق إلهحححاا ه  نحححااق  ج ائنحححم

  . وبملتمل  فمن   ااة المم بنن  ا جمء   اى  ن  محا أو  اى محا بماا من أسمسه

مميلثفالفثمميلو فهمم ممصفففمورميملرسفففوممبفالفمعوةملالنتافابفاقميلعالةمع ىمخال مممممم–:

مهم:فرمع  فتقفتوريميملسفر ميلمسففيلع

بملم سحححححول  12/22/1212فمن الثمب  أن او  اتمعقما التكمنا  الذف تل فضحححححه بتم ن  

 11/22/1212م سححححححول الا وة لالمت مبم  العممة بتم ن   ثل تاله 1212( لسححححححمة 215  ل  

ق لاسحححواب  المسحححتق   انهم ف  الفصحححوا التلححح نعنة  1212ة ( لسحححم252والم  ول   وذل   الفم

السمبقة والتمل  ذك هم .

  الفصححا التلحح نع  األوا ل والثمم  ل والثملث ل وال ممس ل والسححمبس ل والتمسححس (حنث كمن 

ق بما المماة  نتل  صححححاا  م سححححول الا وة أثممء أاوا  اإلمعقما و الا الماة الممموحة اسححححتو نم

( من الاستو  .221 

ق لمسححا  معنن ف  ن انه فقه ومن المسححتق  - ق أن الع ف الاسححتو ف هو توات  العما وفقم م

هذا المسحا  صحفة اتلتمال وأ كممه األسحمسنة تتمثا  نكتسحبأحا الموضحو م  الاسحتو نة بحنث 

ف  تك ا    ماة متصحححاة بملمظمل الاسحححتو ف ف  الاولة من جممب أحا  السحححاام  العممة ونتمثا 

قما بتن المامنة هذه العماة أصبح   م اة لهم  وة ماممه أو صفه المامنة .تف  ات 
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حنممم أصححححححا   م سححححححول الا وة  ، فكمن نجب  اى السححححححااة التمفنذنة وبممءاق  اى ذل 

لالمت مبم  العممة أن ت تحنا  ن الع ف السحححمب  ف  المجملس الفصحححوا السحححملف اإللحححم ة  لنهم 

وتصا ه بنن أاوا   معقما .

مم مميلفريبفعمميلفو ففه ملفعففمممعفرضففففهمعف فىمجمف ففسميأللففةمممممممممم–: مبفقفالنميملفرسفففوم
مويلففتشفففريع ففةممممممممممم متفعففاونميلسففف فقفتفنيميلفتففنففففف ففذيففة معف فىمعففمم مبفنففاًء م ففاء
م-:مففيميلقف ففاممبالتفزيلفات ف فاميلفمسفتوريفةم
-( من الاستو  الكونت  أن :11بما المماة  فمن الثمب   -

يمعىمجم سميأللة مارسففوممال ت اعمغريمعاديمإذيمرأىميأللريمضففرورةملذلكمأوممم
بناءمع ىمط بمأغ ب ةمأعضاءميجمل س.

والمجيوزميفمدورميالنعقففادمغريميلعففاديمأنمينظرميجمل سميفمغريميأللورميلرمدعيملنم
( . أ   امإالماويفقةميلوزيرة

العححممححة لمجاس األمححة  لالمت ححمبححم وكححمن الثححمبحح  أن الم سحححححححول بححملححا وة  ولمححم كححمن ذلحح 

والذف تل ملحححححح ه ف  الج ناة  11/22/1212والصححححححما  بتم ن   1212 ( لسححححححمة252 ل  

ال سحححححمنة وأ بم  األمة واللحححححعب بتا  الا وة وامته  ماة   ضحححححه  اى مجاس األمة بتم ن  

سححواء بااب   م من السححااة التمفنذنة  اى مجاس األمة أو بااب من أ ابنة  0/22/1212

وهو مم نمبئ  22/21/1212نمته  بتم ن  أ ضحمء المجاس  با امتهمء الفصا التل نع  الذف 

 ن  ال تعمون بنن السااتنن التمفنذنة والتل نعنة ف  القنمل بواجبهمم والتماممتهمم الاستو نة 

ق لاوسححححححمئا الاسححححححتو نة الت  مم ( 11هم الاسححححححتو  لكانهمم والممصححححححوا  انهم بملمماة  حوفقم

مء مجاس األمة القمئل و   صحححاومن أ ابنة أ ضححح ت كؤيموتقصففرييممن الاسحححتو  وهو مم نعا 

الممموحة له  ال  مبةوكمن نتعنن  انه أن نؤاف او ه ال  مب  ف   لالمت مبم م سحححححححول الحا وة 



11من  14الصفحة 

ق  اى الم سحححححول بملا وة وأن نا وا  لى جاسحححححة  مصحححححة بااب من أ ابنة أ ضحححححمؤه  اسحححححتو نم

  ذل  الملححححححح و نحة الحاسحححححححتو نحة لام سحححححححول أمحم وأمه لل نقل بواجبه ف إلضحححححححفحمءتوصحححححححال  

اللحححححححعبنة  ال  مبةفحممحه  حا أ حا بحملمبحمائ الحاسحححححححتو نحة و وح الاسحححححححتو  الذف ممحه حقه ف  

ومفمذ الم اسنل . ةمل و نو ستكمما  اى صحة التل نعم  

الجمنس  ىفكمن نجب  اى أ ضحححمء المجاس أن نحت موا التلححح نس األسحححمى وهو الاسحححتو  وأن نحم -

 الاستو نة .أمممه  ؤوسهل صما نن صم  نن لسنماته 

إلمت مبم  11/22/1212با وة المم بنن الصححححما  بتم ن   1212لسححححمة  252أن الم سححححول   ل  -

من الاستو  . 12نعتب  م سول بقممون تماب   انه المماة  5/21/1212العممة الحمصاة بتم ن  

ق لت  تت ذ تلاقوامنن العمانة وهو بمثمبة الالئحة التمفنذنة ا  ةففففيلفرعحنث أمه من التل نعم   مفنذنم

الممثا ف  الحكومة  ةونكون ا تصححححما السححححااة التمفنذن 2701لسححححمة  15لقوامنن  مانة  ممون اتمت مب 

وأمن  البالا نعانهم الصححححفة القممومنة وا تتمل الم سححححول بململحححح  لتع نف األف اا بملقوة اإللمامنة ف  صححححفته 

 القممومنة .

يلمستوريم زيءملنميملشرعمم7/11/1111تاري مملنمخمالفةميملرسومملنصوصميلمستورموسقوطهم

م:لنميلمستورميلكويرمم71ك ام اءمباملادةم
هو م سحححححححول بقممون لا وة المم بنن   ل  11/22/1212صحححححححا  بتم ن    حاالم سحححححححول وحنحث أن 

ق بنا أمه ت نكف   صحححححححاا  القممون مفممنعتب   مهو ( 252/1212  ة والعما بمقتضحححححححمه  ال األف اا به ، ذومم

ونسححح  القممون نمفذوسححح نممه ف  حقهل ولكى فملعاالة تقتضححح    الل األف اا بملتلححح نس  با تابنقه  انهل 

  ف  ذل نسحححتو نم  بم حاة أ ن ه ه  م حاة الملححح  والملححح   ج اء ت با ممه لمفما كمفة التلححح نعم   أث ه

التلحح نس العماف والتلحح نس الف    فاملمم أن التلحح نس لل نملحح  فهو  ن   مبا لاتابن   اى المكافنن به وت 

 نمكن  لمامهل بمم و ا فنه من أحكمل .

و انه  15/22 ا تل ملححححح ه ف  ج ناة كون  النول بتم ن   252/1212أن م سحححححول الا وة   ل  -

 ت أمه لل نتل   ضه  اى مجاس األمه  1/22حتى  10/22جنا بتم ن   مم  وما ة الاا انة بفتح بمب التسح

ق بتححم ن   وبححملتححمل  فقححا ماا أث ه بححتث   جع    تبححم اق من  0/22/1212حتى مهححمنححة ال مسحححححححة  لححححححح  نومححم

.وأصبح هو والعال سواء  1/22/1212

بنــــاء علـيــــه 

 وكافتهل الصححححححححنفةبهذه  لوأ امته لسحححححححملف الذك   ا امتقا   ل  حنث مق  المعان  لنه اإل النأمم مماوب 
وبجاستهم الت  ستمعقا بهم             مق هم  الكمئن           / الاائ ة           محكمة       الحضو  أممل  ةبض و 

ق ف  تممل  .وذلـ  لسمـم هل الحكـــل  1212/     /     المواف         ومم بعاهم من صبمح نول  والمصف الثمممة امم

م.مكالمفشمنفيلقعو مف:مبقبممأوالم
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