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اجلهة اإلدارية املختصة ألداء 
واجبها لتكون هذه الهيئات أداة 
لإلخالل بالقانون والنظام العام 
أو اآلداب، وال يج����وز حجب 
اجلهة اإلدارية عن ممارس����ة 
مهامها الت����ي أوجب القانون 
عليها القيام بها، اذ ان القانون 
لم يخول للجهة اإلدارية سلطة 
االش����راف والرقابة على هذه 
الهيئات ملباشرة سلطتها، ان 
شاءت قامت باعمالها وحتجم 
ان شاءت عن استعمالها، بل 
منحها هذه السلطة لتحقيق 
القانون  الشرعية وس����يادة 
الركن الركني األساس����ي ألي 
نش����اط يحقق الصالح العام 
في البالد، وما عهد املشرع جهة 
ما أي س����لطة قط اال وعليها 
مسؤولية استعمالها لتحقيق 
الغاية التي ابتغاها منها وهي 
حتقيق الصالح العام في اطار 
سيادة الدستور والقانون، وال 
يجوز ألي جهة ان تنحيها عن 
القي����ام بواجبها الذي فرضه 
عليها القانون، كما ال يسوغ 
للجهة اإلدارية ان تقف موقفا 
س����لبيا وال حترك ساكنا ثم 
تفاجئ مجل����س إدارة الهيئة 

الرياضية باحلل.
ومل����ا كان ما تق����دم وكان 
القرار املطع����ون فيه قد جاء 
مخالفا للقانون، وكان احلكم 
املستأنف قد ذهب الى خالف 
هذا النظر فإنه يتعني إلغاؤه، 
والقض����اء بإلغاء قرار اجلهة 
اإلدارية املطع����ون فيه بحل 
القادسية  ادارة نادي  مجلس 
الرياضي وتعيني مجلس إدارة 
مؤقت، مع ما يترتب على ذلك 

من آثار.
وحي����ث ان����ه ع����ن طلب 
التعوي����ض ف����إن قضاء هذه 
احملكمة جرى على ان أساس 
مسؤولية اإلدارة عن القرارات 
الصادرة عنها هو وجود خطأ 
من جانبها بأن يكون القرار غير 
مشروع، وان يحيق بصاحب 
الشأن ضرر، وان تقوم عالقة 
السببية بني اخلطأ والضرر، 
وليس بكاف لتحقيق املسؤولية 
توافر ركن اخلطأ، بل يجب ان 
يحدث اخلطأ ضررا، وقد يكون 
الضرر ماديا كما قد يكون أدبيا، 
والضرر املادي يتمثل في إخالل 
مبصلحة مالي����ة للمضرور 
ويجب ان يكون هذا اإلخالل 
محققا، اما الضرر األدبي فهو 
ال يصيب الش����خص في ماله 
وامنا يصيبه في مصلحة غير 
مالية، وف����ي جميع األحوال 
فإن عل����ى املضرور ان يثبت 
الذي حلق به،  وقوع الضرر 
فضال ع����ن اثبات قيام عالقة 
السببية بني اخلطأ والضرر. 
ملا كان ذلك، وكان الثابت من 
األوراق ان املستأنفني يطلبون 
إلزام املس����تأنف عليهم بأداء 
التعويض عما حلق بهم من 
أضرار بسبب قرار احلل، واذ 
اجدبت األوراق من دليل يفيد 
وقوع الضرر بهم، وعناصر 
هذا الضرر ومداه، بل وردت 
عبارات املس����تأنفني في هذا 
الصدد مرسلة عارية من الدليل، 
األمر الذي يتعني معه القضاء 

برفض طلب التعويض.
الى  انه بالنس����بة  وحيث 
طلب املستأنفني إلزام املستأنف 
عليهم بأتعاب احملاماة الفعلية، 
فإنه بالنظر الى ظروف هذه 
القضي����ة، وما ب����ذل فيها من 
جه����د، واس����تجابة احملكمة 
لبعض طلباتهم، فإن احملكمة 
تقدر لهم مبلغا مقداره 1000 
دينار مقاب����ل أتعاب احملاماة 
الفعلية عمال بنص املادة 119 
من قان����ون املرافعات، يتعني 
إلزام املستأنف عليهم بأدائه 

للمستأنفني.
لذلك حكمت احملكمة أوال 

بقبول الطعنني شكال.
ثانيا: وفي موضوع الطعن 
رقم 19 لسنة 2010 اداري بتمييز 
احلكم املطعون فيه، وألزمت 
اجلهة اإلدارية املطعون ضدها 
املصروفات، وعشرين دينارا 

مقابل أتعاب احملاماة.
ثالثا: وبرفض الطعن رقم 

66 لسنة 2010 إداري.
رابع����ا: وف����ي موض����وع 
االس����تئناف رقم 1544 لسنة 
2009 إداري بإلغ����اء احلك����م 
املس����تأنف، وبإلغ����اء القرار 
املطعون فيه م����ع ما يترتب 
على ذلك من آثار، ورفض طلب 
التعويض، وألزمت املستأنف 
املناسبة  عليهم باملصروفات 
عن الدرجتني، وبإلزامهم بأن 
يؤدوا الى املس����تأنفني مبلغا 
مقداره الف دينار كويتي )1000 
أتعاب احملاماة  دينار( مقابل 

الفعلية.

ذل����ك احملضر وج����ه حتفظه 
عليها، جرى االقتراع على ما 
هو مع����روض على اجلمعية 
العمومية غير العادية، فوافق 
عليه أربعة أعضاء عن أربعة 
أندية رياضية، ورفضه عشرة 
أعضاء عن عش����رة أندية من 
بينه����م احلاضر ع����ن نادي 
الرياضي، وبناء  القادس����ية 
على ذل����ك ق����ررت اجلمعية 
العمومية غي����ر العادية عدم 
قبول التعديل املقترح للمواد 
)1/22 ج( و)3/23( و)2/27 ف( 
و)32( اال ان محضر االجتماع 
قد جاء خلوا من ذكر أي سبب 
ف����ي عدم قبول ه����ذا املقترح 
بالتعديل للمواد سالفة الذكر، 
حتى ميكن ان يستفاد من هذا 
الس����بب وجه مخالفة النادي 
للقانون بحيث ينهض بذاته 
سندا للجهة اإلدارية في تدخلها 
بهذا اإلجراء، كما ال يس����وغ 
اعتب����ار ان مجرد إبداء عضو 
اجلمعية العمومية غير العادية 
لالحت����اد احلاضر عن النادي 
لرأيه في التعديل املقترح على 
النظام األساسي لالحتاد وعدم 
قبوله له، على انه يحمل في حد 
ذاته ما يفيد عدم امتثال النادي 
حلكم القانون رقم 5 لس����نة 
2007 سالف الذكر، وان يكون 
ذلك سببا للمؤاخذة والعقاب 
بتوقي����ع ج����زاء احل����ل على 
النادي، السيما  مجلس ادارة 
ان تنفي����ذ القانون ال يتوقف 
أو  على رضاء املخاطبني به، 
أو يتطلب  يخضع ملشيئتهم 
قبولهم له، أو موافقتهم عليه، 
وال يرتهن بإذن أو اعتماد من 
أحد، األمر الذي يغدو معه تبعا 
لذلك القرار املطعون فيه بحل 
القادسية  إدارة نادي  مجلس 
الرياضي قد استخلص املخالفة 
املذكورة استخالصا غير سائغ 
م����ن أص����ول ال تنتجها مبا 
يجعل الق����رار غير قائم على 
سببه، ويضحى من ثم مخالفا 
للقانون. والتحدي بالقول ان 
الدولة  ف����ي  الرياضة  صالح 
هو س����بب القرار ال يستقيم، 
اذ ان هذا األمر هو الدافع الى 
إصدار هذا القرار والغاية منه 
وليس السبب، واحلاصل انه 
إزاء ما اتخذه االحتاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا( من وقف 
الكويتي  الرياضي  النش����اط 
على املس����توى الدولي ورفع 
هذا اإليقاف مؤقتا حلني اتخاذ 
اإلجراءات لتدارك املالحظات 
التي سبق ان أبداها في شأن 
القوانني الرياضية الكويتية، 
حسبت اجلهة اإلدارية وظنت 
خطأ ان قراره����ا هو اإلجراء 
الوحيد لدفع هذا األمر، وهو 
ما لم يسانده دليل في األوراق 
ميكن ان يحمل عليه قرارها، 
بل ان داللة األوراق تفيد بأن 
اإلداري����ة تصورت  اجلبه����ة 
واقعا ال سند لقيامه يقتضي 
معه اتخاذ إجراء قبل مجلس 
ادارة الن����ادي، وهذا التصور 
اخلاطئ ال ميكن ان يرقى سببا 
صحيحا، وال يصح ان تبنى 
املخالفة على محض افتراض، 
كما ال يكفي ان تبدي جهة أو 
تلك مالحظة هنا أو مالحظة 
هناك للعصف مبجلس ادارة 
النادي بغير مبرر. واحلاصل 
ايضا ان القانون رقم 42 لسنة 
1978 والقانون رقم 43 لسنة 
1992 قد منحا اجلهة اإلدارية 
املختصة من الوسائل ما يحقق 
الرقابة واالش����راف على  لها 
الرياضية من خالل  الهيئات 
حضور ممثليه����ا اجتماعات 
مجالس اإلدارة اخلاصة بهذه 
الهيئات واجتماعات اجلمعيات 
العمومية لها، وطلب الدعوة 
النعقاد اجلمعية العمومية غير 
العادية، وإبداء املالحظات على 
كل اجتماع، ومن خالل محاضر 
االجتماعات التي أوجب القانون 
عرضها عليها، ووضع مناذج 
التي يتعني  النظم األساسية 
ان  الرياضية  الهيئ����ات  على 
حتتذي بها، واحلق في إعالن 
بط����الن أي اجتم����اع واآلثار 
املترتبة عليه اذا انعقد باملخالفة 
للقانون، وعدم نفاذ أي تعديل 
ألي نظام أساسي لهذه الهيئات 
وعدم االعتداد ب����ه أو إعمال 
اث����اره دون موافقته����ا، وانه 
وان كانت الهيئات الرياضية 
هي هيئات اجتماعية خاصة 
تقوم بأداء رسالتها في تكوين 
شخصية الشباب ونشر التربية 
انه يتعني على  اال  الرياضية 
هذه الهيئات ان تؤدي رسالتها 
في إطار القانون، وال يسوغ 
القول مبنح هذه الهيئات سلطة 
تصرف مطلقة من كل قيد تفعل 
ما تشاء ودون أي تدخل من 

ببطالن الق����رار الطعني على 
أس����اس انه قد جرى تنفيذه 
من تاريخ صدوره دون ان يتم 
نشره باجلريدة الرسمية، او 
يكتسب صفة النهائية، ذلك ان 
األصل في القرارات اإلدارية ان 
يكون العمل مبوجبها من تاريخ 
صدورها، واملوجه الى محصور 
يتعني ثبوت علم املكلف به، 
واملوجه لغير محصور يكفي 
الذيوع،  النش����ر كدليل على 
والثاب����ت ان املس����تأنفني قد 
علموا بصدور القرار وتبينوا 
مضمونه وفحواه، كما ليس في 
إبالغ وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل بق����رار مجلس إدارة 
الهيئة انه يعتبر جزءا مكمال 
للقرار، وال مرحلة من مراحل 
النهائية  إصداره، ال يكتسب 
إال ب����ه، إذ ان����ه وإن كان على 
مجل����س إدارة الهيئ����ة إبالغ 
قراراته للوزي����ر خالل أجل 
معني، إال ان للوزير احلق في 
االعتراض عليها خالل امليعاد 
املقرر قانونا، ولم يثبت من 
األوراق ما يفيد اعتراضه على 

القرار املطعون فيه.
وحيث انه من املقرر � في 
قضاء هذه احملكمة � ان القرار 
اإلداري يجب ان يقوم على سبب 
صحيح يبرره صدقا وحقا اي 
في الواقع وفي القانون، وهو 
احلال����ة الواقعية والقانونية 
التي حتمل اإلدارة على التدخل 
منفردة بسلطتها اإلدارية اآلمرة 
بقصد إحداث اثر قانوني هو 
محل الق����رار ابتغاء املصلحة 
العامة الذي هو غاية القرار، 
وعلى ذل����ك فإن صحة القرار 
اإلداري تتحدد باألسباب التي 
قام عليها ومدى سالمتها على 
اساس األصول الثابتة باألوراق 
ومدى مطابقتها للنتيجة التي 

انتهى اليها.
متى كان ذلك، وكان الثابت 
مما تقدم ان القرار املطعون فيه 
قد صدر استنادا الى سبب وحيد 
هو رفض النادي اعتماد النظام 
األساسي لالحتاد الذي وافق 
عليه االحتاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( بتاريخ 2009/10/6، 
التعديالت على  واملتضم����ن 
امل����واد )1/22)ج(( و)3/23( 
و)2/27)ف(( و)32(، ملخالفة 
الن����ادي بذلك للقانون رقم 5 
لسنة 2007 املشار اليه، بحيث 
يكون عدد أعضاء مجلس إدارة 
االحتاد 14 عضوا ميثلون األندية 
الرياضية بدال من 5 أعضاء، في 
حني ان النص في املادة 4 من 
القانون سالف الذكر على ان 
»تتكون االحتادات الرياضية 
التي  الرياضية  من األندي����ة 
تشارك في مرحلتني سنيتني، 
مسابقتني في كل مرحلة على 
األقل من املسابقات الرسمية 
التي ينظمها االحتاد. ويكون 
من بني أعضاء مجالس إدارات 
الرياضية عضو  االحت����ادات 
واحد عن كل ناد رياضي من 
األندية املشار اليها في الفقرة 
األولى من هذه املادة«، ومفاد 
ذلك ان املش����رع بعد ان أبان 
تكوين االحتادات الرياضية من 
األندية الرياضية التي تتوافر 
فيها الشروط التي حددها في 
الفقرة األولى، أوجب في الفقرة 
الثانية ان يكون من بني أعضاء 
مجال����س إدارات االحت����ادات 
الرياضية عضو واحد عن كل 
ناد رياضي من هذه األندية، 
ومؤدى ذلك والزمه ان كل ناد 
رياضي تتوافر فيه الشروط 
يكون له عضو واحد عنه من 

بني أعضاء مجالس
إدارات االحت����ادات بحك����م 
القانون، إال ان هذا النص لم يحدد 
عددا معينا تتشكل به مجالس 
الرياضية،  إدارات االحت����ادات 
باعتبار ان هذا التش����كيل امنا 
يتوقف بحكم اللزوم على مدى 
توافر الشروط املتطلبة في كل 
ناد رياض����ي، كما ان النص لم 
يتضمن لزوم ان يكون تشكيل 
إدارات االحت����ادات  مجال����س 

مقصورا عليهم وحدهم.
وان كان األمر كذلك، وكانت 
املخالفة املدعى نس����بتها الى 
النادي يتعني ان تكون مستمدة 
الداللة  من وقائع منتجة في 
عليها، وان تكون هذه الوقائع 
أفعاال معين����ة يثبت ارتكاب 
النادي لها، ومرتبطة ارتباطا 
مباشرا مبا يراد االستدالل به 
عليه، وكان الواضح من االطالع 
على محضر اجتماع اجلمعية 
العمومية غير العادية لالحتاد 
املنعقد بتاريخ 2009/11/13 انه 
بعد ان أبدى العضو احلاضر 
عن نادي القادس����ية حتفظه 
على صيغ����ة الدعوة الى هذا 
االجتم����اع دون ان يب����ني من 

مجالس إدارات األندية ملخالفتها 
للقانون، وملقتضيات صالح 

الرياضة في الدولة.
متى كان ما تقدم، وكان حل 
النادي وتعيني  إدارة  مجلس 
مجلس مؤقت إلدارة شؤونه 
� في  وحتديد مدت����ه، منوط 
األس����اس � بأن يكون مجلس 
إدارة الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة قد استخدم السلطة 
املخولة له مبقتضى املادة 12 
من القانون رقم 42 لسنة 1978 
وأصدر بالفعل قرارا بذلك، وكان 
الواضح ان رئيس مجلس إدارة 
الهيئة قد أصدر القرار املطعون 
فيه بناء على قرار مجلس إدارة 
الهيئة على نحو ما يبني من 
إرادة  ديباجته، وتعبيرا عن 
املجلس صاحب االختصاص 
في هذا الش����أن بحل مجلس 
إدارة نادي القادسية الرياضي، 
وان قرار رئيس مجلس إدارة 
الهيئ����ة وان كان ق����د تضمن 
تعيني مجل����س مؤقت إلدارة 
شؤون النادي دون ان يصدر 
قرار بذلك م����ن مجلس إدارة 
الهيئة في ه����ذا اخلصوص، 
إال ان الثاب����ت من األوراق ان 
ما تضمنه هذا القرار في هذا 
الشأن قد مت تصحيحه بإجراء 
الحق، حيث قرر مجلس إدارة 
الهيئة في اجتماعه املنعقد في 
2009/11/24 اعتماد قرار رئيس 
مجل����س إدارة الهيئة بتعيني 
مجلس مؤقت إلدارة شؤون 
النادي ملدة سنة، حيث مت هذا 
التصحيح بعد اختصام القرار 
الطعني قضائيا وقبل صدور 
الدعوى، وهو امر  احلكم في 
جائز قانونا مرتب ألثره السيما 
ان القرار قد احتفظ مبضمونه 
دون تعديل، كما ان الواضح 
ايضا م����ن ديباجة القرار انه 
قد استند الى محضر اجتماع 
اجلمعية العمومية غير العادية 
لالحت����اد الذي عق����د بتاريخ 
2009/11/12، وال����ذي ورد به 
رفض األندية العشرة، ومن 
بينها نادي القادسية، اعتماد 
النظ����ام األساس����ي لالحتاد 
املتضمن التعديل املقترح على 
املواد سابق اإلشارة اليها، وان 
قرار احلل قد صدر لهذا السبب 
النادي للقانون، كما  ملخالفة 
افصح القرار على نحو ما جاء 
بديباجته عن الدافع إلصداره 
وهو صالح الرياضة في الدولة، 
وجدي����ر بالذكر في هذا املقام 
انه أيا ما كان األمر في ش����أن 
مدى صحة اإلجراءات القانونية 
للدع����وة ال����ى عق����د اجتماع 
اجلمعية العمومية غير العادية 
لالحتاد، ومدى شرعية تشكيل 
اللجنة املؤقتة، واالدعاء بأنه 
مت تعيينها م����ن قبل االحتاد 
الدول����ي لكرة الق����دم »فيفا« 
الكويتية،  باملخالفة للقوانني 
وانه لم يصدر اصال اي قرار 
عن اجلهة اإلدارية املختصة 
املؤقتة  اللجنة  بتشكيل هذه 
او تعيني مجلس إدارة مؤقت 
النحو املتطلب  لالحتاد على 
قانونا، فضال ع����ن عقد هذا 
االجتماع في غيبة عن اجلهة 
اإلدارية املختصة، فإن هذا األمر 
كله ليس من ش����أنه ان يصم 
قرار حل مجلس إدارة النادي 
بالبطالن لعيب شكلي، اذ ان 
اجتماع اجلمعية العمومية غير 
العادية لالحتاد ال يعد مرحلة 
من مراح����ل التدرج القانوني 
لق����رار احلل، وان هذا اإلدعاء 
� إن صح � امنا قد يجد محله 
وصداه في حالة اعتماد النظام 
األساسي لالحتاد، والواضح 
من قرار احلل انه قد صدر إزاء 
النادي برفض اعتماد  موقف 
النظ����ام األساس����ي لالحتاد 
بالتعدي����ل املقترح، فاتخذت 
اجلهة اإلدارية من تلك الواقعة 
سببا لقرارها وهو أمر ثابت ال 
خالف فيه، كما ال وجه للقول 

الرياضي الكويتي لكرة القدم، 
وبناء عل����ى ذلك قرر االحتاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا( وقف 
النش����اط  الرياضي الكويتي 
على املس����توى الدولي وذلك 
أكثر من مرة، ثم مت رفع هذا 
االيقاف مؤقتا حلني النظر في 
اتخاذ االج����راءات الالزمة في 
هذا الشأن في ضوء املالحظات 
س����الفة الذكر، هذا وقد قامت 
اللجنة املؤقتة إلدارة االحتاد 
الكويت����ي لكرة الق����دم بعقد 
اجتماع في 2009/10/8، قررت 
فيه دعوة اجلمعية العمومية 
غير العادية لالحتاد الكويتي 
لالنعقاد في 2009/11/12 للنظر 
في اعتماد النظام األساس����ي 
الذي واف����ق عليه  لالحت����اد 
القدم  الدولي لك����رة  االحتاد 
)الفيفا( بتاريخ 2009/10/6، 
التعديالت على  واملتضم����ن 
امل����واد )1/22)ج(( و)3/23( 
و)2/27)ف(( و)32(، حي����ث 
مت اخط����ار االندية الرياضية 
الكويتي����ة )األربعة عش����ر( 
االعضاء ف����ي اجلمعية بذلك، 
وق����د عقد ه����ذا االجتماع في 
املوعد احملدد له، وطرح على 
املجتمعني هذا األمر لالقتراع 
عليه، فوافق عليه أربعة أعضاء 
م����ن أربعة اندي����ة رياضية، 
ورفضه عش����رة أعضاء من 
باقي االندية الرياضية، ومن 
بينهم العض����و احلاضر عن 
نادي القادسية الرياضي، وبناء 
على ذلك قرر املجتمعون عدم 
املقترح بالتعديل على  قبول 
الذكر، وبتاريخ  املواد سالفة 
2009/11/13 اجتم����ع مجلس 
ادارة الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة وأصدر قراره بحل 
مجالس ادارة عش����رة اندية، 
ومن بينهم مجلس ادارة نادي 
الذين  الرياضي،  القادس����ية 
رفضوا هذا التعديل، ثم اصدر 
رئيس مجل����س إدارة الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة � 
املدير العام � عقب ذلك القرار 
رقم )534( لسنة 2009 بتاريخ 
2009/11/14 حيث نص في املادة 
)1( منه على حل مجلس إدارة 
ن����ادي القادس����ية الرياضي، 
ونص في املادة 02( منه على 
تعيني مجل����س مؤقت إلدارة 
شؤون النادي ملدة سنة، تكون 
مهمته مباشرة اختصاصات 
مجل����س اإلدارة وفقا للنظام 
االساس����ي للنادي، وإبان هذا 
النص تكوين هذا املجلس، كما 
نص في املادة )3( على قيام 
مجلس اإلدارة املنحل مبوجب 
هذا القرار بتس����ليم ما لديه 
من عهد ومس����تندات، وكافة 
إلى مجلس  النادي  متعلقات 
اإلدارة املؤق����ت، ومتكينه من 
مباشرة مهامه، ونص في املادة 
)4( على أن يعمل بهذا القرار 
من تاري����خ صدوره وأن يتم 
نشره باجلريدة الرسمية، هذا 

وقد وردت بديباجة هذا
القرار اإلشارة الى استناده 
بالقانون رقم  الى املرس����وم 
42 لسنة 1978 بشأن الهيئات 
الرياضي����ة، والى املرس����وم 
بالقانون رقم 43 لسنة 1992 
بإنشاء الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، والى القانون رقم 
5 لس����نة 2007 بشأن تنظيم 
بع����ض أوجه العم����ل في كل 
من اللجنة األوملبية الكويتية 
واألندية واالحتادات الرياضية، 
والى محضر اجتماع اجلمعية 
العمومية غير العادية لالحتاد 
الكويت����ي لكرة القدم بتاريخ 
2009/11/12 بشأن مخالفة 10 
أندية الواردة به للقانون رقم 
اليه،  5 لسنة 2007 املش����ار 
والى مذكرة نائب املدير العام 
للش����ؤون الرياضية بتاريخ 
2009/11/13 والى قرار مجلس 
إدارة الهيئ����ة املنعقد بتاريخ 
2009/11/13 باملوافقة على حل 

وجميع األفراد، وهذه الرقابة 
التي تباشرها اجلهة اإلدارية 
الطبيعي في  إمنا جتد حدها 
أال تطغى على استقالل هذه 
الهيئات، أو تتغول على حريتها 
في التصرف أو اتخاذ القرار 
مساسا بشخصها، وال تنبسط 
إلى درجة احللول محلها في 
تصرف من اختصاصها حتى 
ال يتم العصف باستقاللها مبا 
يفضي إلى إهدار شخصيتها، 
وقد منح القانون اجلهة اإلدارية 
� في سبيل حتقيق هذه الرقابة 
� س����لطة حل مجل����س إدارة 
إدارة  الهيئة وتعيني مجلس 
مؤقت، وسلطة  جهة اإلدارة 
في هذا املقام ليس����ت سلطة 
مطلقة وإمنا هي مقيدة بحاالت 
معين����ة وأال يك����ون تدخلها 
واتخ����اذ هذا اإلجراء أصال إال 
عند قيام ض����رورة تقتضيه 
الداعية له،  وحتقق األسباب 
ونظرا خلطورة هذا اإلجراء 
فقد احاطه املشرع بسياج من 
الضمانات ملساس����ه باإلرادة 
احلرة العضاء الهيئة باعتبار 
ان مجل����س االدارة إمن����ا هو 
وليد هذه اإلرادة واملعبر عنها 
والقائم على مصالح اعضاء 
الهيئ����ة الذين أول����وه ثقتهم 
لتحقيق االغراض التي انشئت 
الهيئة م����ن أجلها والتي هي 
في منتهاها حتقيق االغراض 
التي كان اجتم����اع االعضاء 
لتحقيقها، وأخذا بعني االعتبار 
ان شؤون التجمعات االهلية 
وأمور الهيئات الرياضية التي 
هي من االشخاص الفاعلة في 
مجال املجتمع املدني إمنا مردها 
أساسا إلى ارادتهم احلرة، فال 
يكون تدخ����ل اجلهة اإلدارية 
التي ناط بها القانون اإلشراف 
على شؤونها اال تدخال هينا، 
وأال يكون جبرا أو كرها مبا 
يعدم ارادتها أو يكون تدخلها 
في شؤونها افتئاتا، مستلزما 
املشرع في القرار الصادر في 
هذا الشأن أن يذكر فيه سببه 
الذي ابتنى عليه حتى يتبينه 
أصحاب الش����أن ليتخذوا ما 
يأنسوه حقا لهم، وأن يتضمن 
القرار تعيني مجلس إدارة مؤقت 
إلدارة شؤون الهيئة وحتديد 
مدته باعتبار ان تعيني مجلس 
مؤقت للهيئة إلدارة شؤونها 
هو وضع مؤقت بطبيعته ال 
ينبغي أن يستمر إلى غير حد 
أو يستطيل أمده طويال على 
نح����و يتنافى مع طبيعة هذا 
اإلجراء مبا مؤداه أن يحجب عن 
اجلمعية العمومية احلق في 
مباشرة اختصاصها، او تقييدها 
ببنود تفقدها استقاللها، حيث 
نص القانون في املادة )12( منه 
على أنه »يجوز بقرار مسبب 
من اجلمعي����ة العمومية غير 
العادية أو من الوزير املختص 
حل مجلس ادارة أي ناد وتعيني 
مجلس إدارة مؤقت ملدة يحددها 
القرار قابلة للتجديد يتولى 
االختصاصات املخولة ملجلس 
اإلدارة في النظام األساس����ي 

وذلك في االحوال اآلتية:
أ � مخالفة أحكام هذا القانون 

أو النظام األساسي للنادي.
ب � إذا أصبح عدد اعضاء 
مجلس االدارة ال يكفي النعقاده 

انعقادا صحيحا.
ج � إذا كان ذلك من مصلحة 
االعضاء أو االهداف االجتماعية 

للمجتمع«.
هذا وقد آل االختصاص بحل 
النادي وتعيني  إدارة  مجلس 
مجلس إدارة مؤقت إلى مجلس 
إدارة الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة، حيث نصت املادة 
الس����ابعة من قانون إنش����اء 
الهيئة رقم )43( لسنة 1992 
على ان »تتولى الهيئة مباشرة 
االختصاصات املقررة لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ف����ي املرس����وم بالقانون رقم 
)42( لسنة 1978 املشار إليه، 
الهيئة  إدارة  ويباشر مجلس 
املقررة لوزير  االختصاصات 
الشؤون االجتماعية والعمل في 

املرسوم بالقانون املذكور«.
مل����ا كان ذلك، وكان الثابت 
من األوراق أن االحتاد الدولي 
لكرة الق����دم )الفيفا( كان قد 
أبدى بعض املالحظات للجهات 
املختصة حول ما ورد بالقوانني 
الرياضية بدولة الكويت للنظر 
في مراجعتها واتخاذ االجراءات 
القانونية لتعديلها مبا تتوافق 
م����ع املعايير والنظم للحركة 
االوملبية الدولية، وما يستتبعه 
ذلك من تعديل للوائح والنظم 
االساسية للهيئات الرياضية 
الكويتية في هذا املجال، وأال 
الرسمية في  تتدخل اجلهات 
أمور االندي����ة وعمل االحتاد 

وبيان����ا لدعواهم قالوا ان 
اللجنة املؤقتة إلدارة االحتاد 
الكويتي لكرة القدم، املعينة من 
قبل االحتاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( واالحتاد اآلسيوي، 
عقدت اجتماعا في 2009/10/8، 
ق����ررت فيه دع����وة اجلمعية 
العمومية غير العادية لالحتاد 
الكويتي لالنعقاد معه لتعييب 
قرار احلل في هذا اخلصوص، 
ودون ان يعني احلكم ببحث 
هذا الدف����اع ومتحيصه على 
الرغم من انه دفاع جوهري، 
فإن احلكم يك����ون معيبا مبا 

يستوجب متييزه.
النعي غير  وحيث ان هذا 
مقب����ول، ذلك ان احملكمة وقد 
انتهت ف����ي الطعن رقم )16( 
لسنة 2010 اداري املرفوع من 
املطعون ضدهم عن ذات احلكم 
املطعون فيه الى متييزه متييزا 
كليا وبذلك اضحى الطعن رقم 
)66( لس����نة 2010 إداريا غير 
ذي موضوع وواردا على غير 
محل، ومن ثم تقضي احملكمة 

برفضه.
وحيث إن����ه عن موضوع 
االستئناف رقم )1544( لسنة 

2009 إداري:
البني من  وملا تقدم، وكان 
قانون إنشاء الهيئات الرياضية 
رقم )42( لسنة 1978 انه قد 
تكفل بالنص عل����ى تعريف 
له����ذه الهيئ����ات، وادرج����ت 
التعري����ف االندية  حتت هذا 
الرياضية واحتادات اللعبات 
الرياضية واللجنة األوملبية 
)مادة 1( وقضى القانون مبنح 
الشخصية االعتبارية لكل من 
هذه الهيئات مبجرد شهر قرار 
تأسيسها ونشر ملخص نظامها 
في اجلريدة الرسمية )مادة 4(، 
وقد اراد املشرع بذلك ان يضفي 
عليها في االصل استقالال في 
مباشرة نشاطها والعمل على 
حتقي����ق اهدافه����ا، كما خول 
القانون هذه الهيئات السعي 
لتحقيق االغراض املنصوص 
النظام األساس����ي  عليها في 
ومباش����رة اختصاصاتها في 
حدوده، وحظر عليها اخلروج 
القيام بأعمال  او  اهدافها  عن 
منافية للنظام العام او اآلداب 
العامة او التدخل او التعرض 
الدينية  للسياسة او املسائل 
او اثارة العصبيات الطائفية 
او املذهبية،  العنصري����ة  او 
ونص القان����ون على وجوب 
ان حتتذي الهيئات الرياضية 
النظم االساس����ية  بنم����اذج 
التي تضعه����ا اجلهة االدارية 
املختص����ة، ولم يج����ز لهذه 
الهيئات اخلروج عليها اال عند 
الضرورة ومبوافقة هذه اجلهة، 
كما نص عل����ى ان كل تعديل 
في النظام االساس����ي للهيئة 
ال يكون نافذا اال بعد موافقة 
اجلهة االدارية املختصة ونشره 
في اجلريدة الرسمية وشهره 
وفقا لإلجراءات املقررة )مادة 
القانون هذه  5(، كما اخضع 
الهيئات إلشراف اجلهة اإلدارية 
رغبة في بسط الرقابة عليها 
للتحقق من قيامها مبباشرة 
نش����اطها في حدود االهداف 
التي انشئت من  االجتماعية 
اجلها، وناط القانون باجلهة 
االدارية اعمال رقابتها على هذه 
اإلدارية  الوجوه  الهيئات في 
واملالية والفنية والتنظيمية 
)م����ادة 27( للتثبت من عدم 
مخالفته����ا  للقوانني والتأكد 
من مطابقة تصرفاتها للقوانني 
والنظم املقررة،وذلك من خالل 
اجهزة اجلهة االدارية املختصة 
ومن حضور ممثليها اجتماعات 
مجال����س اإلدارة اخلاص����ة 
بها واجتماع����ات اجلمعيات 
العمومية ومن خالل محاضر 
االجتماعات التي أوجب القانون 
عرضها عليها، كما منح القانون 
اجلهة اإلدارية املختصة احلق 
في إع����الن بطالن اجتماع أي 
من مجلس اإلدارة أو اجلمعية 
العمومية واآلثار املترتبة عليه 
إذا انعقد باملخالفة ألحكام هذا 
القانون أو النظام األساس����ي 
للنادي وذلك خالل أجل محدد، 
كما منحها خ����الل هذا األجل 
إعالن بطالن أي قرار يصدر 
من مجلس اإلدارة أو اجلمعية 
العمومية شابه أي وجه من 
إبطال  البط����الن دون  وجوه 
االجتماع مع بقاء باقي القرارات 
الصحيحة نافذة )مادة 11(، وإذ 
ناط القانون باجلهة اإلدارية 
املختصة االش����راف والرقابة 
أراد  الهيئ����ات فقد  على هذه 
املشرع بذلك حتقيق الصالح 
العام إعالء للشرعية وسيادة 
القانون الذي تخضع له الدولة 
وجميع األشخاص القانونية 
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برئاسة السيد املستشار/ 
محمد السيد يوسف الرفاعي 

وكيل احملكمة
الس����ادة  وعضوي����ة 
املستشارين/ احمد عبدالفتاح 
حسن ومحمد االدهم حبيب 

دروي����ش  ود.حس����ني 
عبداحلمي����د ومحمد محمود 

عثمان
وحضور األس����تاذ/ احمد 

محمد شلبي رئيس النيابة
وحضور السيد/ خالد فيصل 

العزران أمني سر اجللسة

صدر احلكم اآلتي:
ف����ي الطعن����ني بالتمييز 

املرفوع أولهما من:
1 � الشيخ/ طالل فهد األحمد 

الصباح عن نفسه وبصفته
رئيس مجلس إدارة نادي 
الرياضي املنحل  القادس����ية 

وعضو اجلمعية العمومية.
2� رض����ا عب����داهلل محمد 

معرفي عن نفسه وبصفته
إدارة نادي  عضو مجلس 
الرياضي املنحل  القادس����ية 

وعضو اجلمعية العمومية.
3� ناصر بدر احمد الشرهان 

عن نفسه وبصفته
إدارة نادي  عضو مجلس 
الرياضي املنحل  القادس����ية 

وعضو اجلمعية العمومية.
ضد:

1� وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل بصفته

2� وكيل وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل بصفته.

3 � رئي����س مجلس إدارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

واملدير العام بصفته.
واملرفوع ثانيهما من:

1� وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل بصفته.

2� وكيل وزارة الش����ؤون 
االجتماعية والعمل بصفته.

3� رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة 

واملدير العام بصفته.
ضد: 

1 � الشيخ/ طالل فهد األحمد 
الصباح عن نفسه وبصفته

رئيس مجلس إدارة نادي 
الرياضي املنحل  القادس����ية 

وعضو اجلمعية العمومية.
2� رض����ا عب����داهلل محمد 

معرفي عن نفسه وبصفته
إدارة نادي  عضو مجلس 
الرياضي املنحل  القادس����ية 

وعضو اجلمعية العمومية.
3� ناصر بدر احمد الشرهان 

عن نفسه وبصفته
إدارة نادي  عضو مجلس 
الرياضي املنحل  القادس����ية 

وعضو اجلمعية العمومية.
واملقيدي����ن باجلدول برقم 
 2010 لس����نة  و)66(   )19(

إداري.
المحكمة

بعد االطالع على األوراق 
املرافع����ة، وبع����د  وس����ماع 

املداولة.
حيث إن الطعنني استوفيا 

أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن حاصل الوقائع 
� وعل����ى ما يب����ني من احلكم 
املطعون فيه وسائر األوراق 
� أن الطاعن����ني ف����ي )الطعن 
األول( أقام����وا على املطعون 
الدعوى رقم )2582(  ضدهم 
لس����نة 2009 إداري/3 للحكم 
� حسبما اس����تقرت طلباتهم 
اخلتامية فيها � بوقف تنفيذ 
وإلغ����اء القرار الص����ادر من 
مجل����س ادارة الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة بتاريخ 
2009/11/13 فيما تضمنه من حل 
القادسية  إدارة نادي  مجلس 
الرياضي، وكذا القرار الصادر 
من رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة رقم 
)534( لس����نة 2009 بتاريخ 
2009/11/14 بحل مجلس إدارة 
النادي، وتعيني مجلس إدارة 
مؤقت، مع ما يترتب على ذلك 
من آثار، وإلزام املطعون ضدهم 
بتعويض الطاعنني عن األضرار 
التي حلقت بهم من جراء ذلك، 
فضال عن إلزامهم بأداء مقابل 

أتعاب احملاماة الفعلية.

نص حكم محكمة التمييز بعودة مجلس إدارة القادسية
في الطعون المرفوعة من الشيخ طالل الفهد ورضا معرفي وناصر الشرهان


