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ٖ ٘صٔبئت ضئيس ِحىّخ إٌمغ  –اٌمبػٝ / ٘شبَ ِحّس ػضّبْ اٌجسطٛيسٝ ألبَ اٌّسػٝ 

ظفخ ؽبٌجبً فٝ ذزبِٙب اٌحىُ ث  17/3/2008ئيساع ػطيؼزٙب لٍُ وزبة اٌّحىّخ ثزبضيد اٌسػٜٛ ث

ِسزؼجٍخ ثٛلف رٕفيص اٌمطاضيٓ اٌّطؼْٛ فيّٙب فيّب رؼّٕب ِٓ ػسَ إػفبء أػؼبء اٌسٍطخ اٌمؼبئيخ 

ػٕس ِٓ ليس اٌحظٛي ػٍٝ ِٛافمخ جٙخ اٌؼًّ ) ٚاٌّزؼبضف ػٍٝ ػٍٝ رسّيزٙب ثبٌٛضلخ اٌظفطاء ( 

  0اٌسفط إٌٝ ذبضط اٌسٌٚخ ػٍٝ أْ يٕفص اٌحىُ ثّسٛزرٗ األطٍيخ ٚزْٚ اٌحبجخ إٌٝ إػالْ 

 

بض لبٔٛٔيخ ، صٚفٝ اٌّٛػٛع ثئٌغبء اٌمطاضيٓ اٌّطؼْٛ فيّٙب ، ِغ ِب يزطرت ػٍٝ شٌه ِٓ آ

  0ٚإٌعاَ اٌجٙخ اإلزاضيخ ثبٌّظطٚفبد ِٚمبثً أرؼبة اٌّحبِبح 

 

بػٝ ٚٔبئت ضئيس ِحىّخ إٌمغ ، ٚأْ أزاء ضسبٌزٗ ٚشوط اٌّسػٝ شطحب ٌسػٛاٖ أٔٗ ل

ومبػٝ ٚٚاججخ وّٛاؽٓ يفطع ػٍيٗ ٚاججب ٘ٛ اٌسفبع ػٓ اسزمالي اٌمؼبء ٚاٌمؼبح ٚحّبيخ 

حمٛق اإلٔسبْ ِّب يسزسػٝ سفطٖ إٌٝ اٌربضط ٌٍّشبضوخ فٝ اٌّؤرّطاد اٌسٌٚيخ ، أٚ اٌسفط 

فط ِٓ جٙخ ػٍّٗ فٝ ِحىّخ إٌمغ إٌٝ ؽٍت اٌزظطيح ٌٗ ثبٌس يؼططٌٍٖسيبحخ أٚ اٌؼالط ِّب 
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ٚ٘ٛ اٌزظطيح اٌصٜ جطٜ اٌؼطف ػٍٝ رسّيزٗ " ثبٌٛضلخ اٌظفطاء " إٌّظٛص ػٍيٗ فٝ لطاض 

فيحظً ػٍيٗ غبٌجب ٚيحطَ ِٕٗ أحيبٔب ٚ٘ٛ ِب حسس ٌٗ  1996ٌسٕخ  3937ٚظيط اٌساذٍيخ ضلُ 

ثبٌّشبضوخ فٝ  حثطٚوسً رٍجيخ ٌسػٌٍٛسفط إٌٝ  21/1/2008ثّٕبسجخ رمسِٗ ثبٌطٍت اٌّؤضخ 

ِحىّخ اٌؼّيط اٌسٌٚيخ ِّضال ٌمبضح أفطيميب فٝ ٘يئخ لؼبئيخ ِىٛٔخ ِٓ ذّسخ لؼبح يّضً وً ُِٕٙ 

ػس اإلٔسبٔيخ اٌزٝ ٚلؼذ ِٓ اٌسٌٚخ أحسٜ لبضاد اٌؼبٌُ ٌٍٕظط فٝ جطائُ اٌحطة ٚاٌجطائُ 

ٌسيس األسزبش ثيس أٔٗ ٌُ يزٍك ضزا ِٓ ا 2006اٌّؼزسيخ ػٍٝ اٌجّٙٛضيخ اٌٍجٕبٔيخ فٝ طيف ػبَ 

اٌمبػٝ ضئيس ِحىّخ إٌمغ إٌّٛؽخ إطساض رظطيح اٌسفط ػٍٝ اٌطغُ ِٓ رظطيحبد ثؼغ 

أػؼبء ِجٍس اٌمؼبء األػٍٝ ٚأِبٔزٗ فٝ اٌظحف ثأْ ِجٍس اٌمؼبء األػٍٝ ضفغ ؽٍجٗ ثمطاض 

  0غيط ِسجت 

 

رّييع  ٚيٕؼٝ اٌّسػٝ ػٍٝ اٌمطاض اٌّطؼْٛ فيٗ ِربٌفزٗ أحىبَ اٌسسزٛض ٚشٌه إلٔطٛائٗ ػٍٝ

ثيٓ اٌّٛاؽٕيٓ اٌّزسبٚيٓ فٝ اٌّطاوع اٌمبٔٛٔيخ ٚأزٙبن حطيخ اٌزٕمً ِٚغبزضح اٌجالز ٌٚغؼجٗ 

الٔطٛائٗ ػٍٝ إسبءح ٌٍسٍطخ اٌّمطضح ٌٍسٍطخ اٌزشطيؼيخ ، ٚوصٌه ٌّربٌفزٗ ألحىبَ اٌمبْٔٛ 

  0السزؼّبي اٌسٍطخ 

  0سض اٌٛلبئغ ثبٌطٍجبد اٌسبٌف شوط٘ب فٝ طٌٗ ٚػٍيٗ ذٍض اٌّسػٝ إٌٝ ؽٍت اٌحىُ 

 

اٌسػٜٛ  ٚفيٙب لسَ اٌشك اٌؼبجً ِٓ ٌٕظط   13/5/2008د اٌّحىّخ جٍسخ حسزلس ٚ

حبفظخ ِسزٕساد ، ٚرسٚٚي ثبٌجٍسبد ػٍٝ إٌحٛ ٌٚألسجبة اٌّجيٕخ ثّحؼط اٌحبػط ػٓ اٌّسػٝ 

حبفظخ ِسزٕساد ، ِٚصوطح  10/6/2008جٙخ اإلزاضح ثجٍسخ ػٓ اٌجٍسخ ، حيش لسَ اٌحبػط 

 يٙب اٌحىُ : زفبع ؽٍت ف

أطٍيب : ثؼسَ إذزظبص اٌّحىّخ ٚالئيب ثٕظط اٌسػٜٛ ، ٚاذزظبص اٌسائطح اٌّسٔيخ 

  0ثّحىّخ اسزئٕبف اٌمب٘طح ثٕظط٘ب 

  0ٚاحزيبؽيب : ثؼسَ لجٛي اٌسػٜٛ ٌطفؼٙب ثؼس اٌّيؼبز 

ٚػٍٝ سجيً االحزيبؽ : ثطفغ اٌسػٜٛ ثشميٙب اٌؼبجً ٚاٌّٛػٛػٝ ، ِغ إٌعاَ اٌّسػٝ 

  0فٝ أٜ ِٓ اٌحبٌزيٓ اٌضبٔيخ ٚاٌضبٌضخ ثبٌّظطٚفبد 

لسَ اٌحبػط ػٓ اٌّسػٝ ِصوطح زفبع ضز فيٙب ػٍٝ ِب ٚضز ثّصوطح  5/7/2008ٚثجٍسخ 

  0جٙخ اإلزاضح ٚذٍض فٝ ذزبِٙب إٌٝ ؽٍت اٌحىُ ثبٌطٍجبد اٌٛاضزح فٝ ػطيؼخ اٌسػٜٛ 

 

فيٙب ٚاٌيَٛ اٌسػٜٛ ثجٍسخ  إطساض اٌحىُ فٝلطضد اٌّحىّخ  21/10/2008ٚثجٍسخ 

  0ػٕس إٌطك ثٗ اٌّشزٍّخ ػٍٝ أسجبثٗ ٚأٚزػذ ِسٛزرٗ اٌحىُ طسض 

 

 المــــــحكمة
 

 . المداولةإتمام طالع على األوراق وسماع اإليضاحات و البعد ا             
هننى الحيننم بقبننو   – الصننحي  وفقننا للتيييننق القننا و ى  –حقيقننة طلبننات المنندعى حيننإ إ  منن  

وإلغاء قرار جهنة اإلدار  السنلبى باالمت ناع عن  رفنب تطلنه حصنولها علنى بوقق ت فيذ الدعوى شيالً و
  0البطاقة الصفراء قب  سفره إلى الخارج مب ما يترته على ذلك م  آثار 

 
وم  حيإ إ ه ع  الدفب المبدى م  جهة اإلدار  بعدم إختصاص المحيمة والئيا ب ظنر الندعوى 

اهر  ب ظرهنا بحسنبا ها الندائر  المختصنة بالفصن  فنى واختصاص الدائر  المد ينة بمحيمنة اسنتئ اق القن
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بإلغاء القرارات اإلدارية ال هائينة المتعلقنة بنشى شنش  الدعاوى التى يرفعها رجا  القضاء وال يابة العامة 
لسنن ة  46( منن  القننا و  رقننم 83منن  شننئو هم وفقننا ألحيننام قننا و  السننلطة القضننائية فلمننا يا ننت المنناد   

الندوائر ت ص على أ  " تخنتص  2006لس ة  142ائية معدلة بالقا و  رقم بشش  السلطة القض 1972
رؤساء بهذه المحيمة دو  غيرهنا بالفصن  فنى الندعاوى الالمد ية بمحيمة استئ اق القاهر  التى يرأسها 

التننى يرفعهننا رجننا  القضنناء وال يابننة العامننة بإلغنناء القننرارات ال هائيننة المتعلقننة بننشى شننش  منن  شننئو هم 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000 
وييو  الطع  فى األحيام التى تصدر فى الدعاوى الم صنوص عليهنا فنى الفقنرات السنابقة أمنام دوائنر 

 "  0المواد المد ية والتجارية بمحيمة ال قض دو  غيرها خال  ستي  يوما م  تاريخ صدور الحيم 
 

الدوائر المد ية بمحيمة استئ اق القاهر   اختصاص ص المتقدم أ  وم  حيإ إ  المستفاد م  ال 
وى التى يرفعها رجا  القضاء وال يابة العامة بإلغاء القرارات اإلدارية ال هائية المتعلقنة بنشى اب ظر الدع

إلنى الندعاوى المتعلقنة بشنش  عمن  رجنا  القضناء وال يابنة العامنة والتنى شش  م  شئو هم إ ما ي صرق 
إلى الدعاوى بإلغاء القنرارات اإلدارينة الصنادر  من  جهنات  ق هم وبي  جهة عملهم وال ت صرتيو  بي

  0إدارية أخرى غير جهة عملهم وتمسهم فى حقوقهم وحرياتهم وحياتهم الخاصة يمواط ي  فى الدولة 
 

  وم  حيإ إ ه لما يا  المدعى يهدق بندعواه الماثلنة إلنى وقنق ت فينذ وإلغناء قنرار جهنة اإلدار 
السلبى باالمت اع ع  رفب تطله حصوله على البطاقة الصفراء قب  سفره إلى الخنارج   ولمنا ينا  هنذا 

وا ما يتعلق بشش  خناص بنه يمنواط  ومن  ثنم الطله اليتعلق بشش  م  شئو  القضاء أو بعم  المدعى 
ة اسنتئ اق هى التنى تخنتص ب ظنر الندعوى وليسنت الندائر  المد ينة بمحيمن اإلداريفإ  محيمة القضاء 

  0القاهر    وترتيبا على ذلك يتعي  الحيم برفض الدفب الماث  
 

وم  حيإ إ ه ع  الدفب الثا ى المبدى م  جهة اإلدار  بعندم قبنو  الندعوى لرفعهنا بعند الميعناد  
فإ  الم ازعة الماثلة تمث  طع ا على قرار سلبى وم  ثم فال يتقيد الطعن  فينه بالمواعيند   ويتعني  لنذلك 

  0رفض الدفب الماث  
 
إلجرائينة ومن  ثنم يتعني  الحينم واسنائر أوضناعها الشنيلية  اسنتوفت م  حيإ إ  الندعوى قند و

  0بقبولها شيال 
 

وم  حيإ إ ه ع  طله وقق ت فيذ القرار المطعو  فيه   فإ ه يلزم لوقنق الت فينذ تنوافر ري ني  
مجتمعي  أولهما ري  الجدينة بنش  يسنت د الطلنه إلنى أسنباه جدينة ينرج  معهنا إلغناء القنرار ع ند  ظنر 

  0بش  يترته على ت فيذ القرار  تائج يتعذر تداريها موضوع الدعوى   وثا يهما ري  االستعجا  
 

( م  الدستور ت ص على أ  " الحرية الشخصية 41وم  حيإ أ ه ع  ري  الجدية فإ  الماد   
حق طبيعى وهى مصو ة التمس وفيما عدا حالة التلبس اليجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو 

 "  0إال بشمر تستلزمه ضرور  التحقيق وصيا ة أم  المجتمب  تقييد حريته بشى قيد وم عه م  الت ق 
 

( منن  الدسننتور علننى أ  " للمننواط  حننق الهجننر  الدائمننة أو الموقوتننة إلننى 52وتنن ص المنناد   
 " 0الخارج   وت ظيم القا و  هذا الحق وشروط الهجر  ومغادر  البالد 

 
تن ص علنى أ نه "  1996سن ة ل 3937( م  قنرار وزينر الداخلينة رقنم 1وم  حيإ إ  الماد   

علننى العنناملي  بالجهننات ا تيننة   رئاسننة الجمهوريننة   وزار  النندفاع   وزار  اإل تنناج الحربننى   وزار  
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اإلعالم   وزار  العد  بال سبة لرجا  القضاء وال يابة العامة وسائر أعضاء الهيئنات القضنائية   وزار  
ا يفيد موافقة جهة العم  ع د السفر للخنارج وذلنك وفقنا الداخلية بال سبة ألعضاء هيئة الشرطة   تقديم م

على السفر إلى الخنارج إلنى جهنة الموافقة للضوابط التى تحددها الوزار  المع ية   ويجه تقديم ما يفيد 
 "  0الجوازات بميا  الخروج 

 
ومنن  حيننإ إ  مفنناد مننا تقنندم أ  المشننرع الدسننتورى قنند أفننرد بابننا مسننتقال للحقننوق والحريننات 

واجبات العامة األساسية للمواط ي    وترتيز تلك الحقنوق فنى مجملهنا من  حينإ تقريرهنا وحندودها وال
والضما ات المقرر  لهنا إلنى مبنادا سنامية وردت ضنم  أحينام الشنريعة االسنالمية واإلعنال  العنالمى 

  -ب بها :الت ظيم  وعا  م  الحقوق العامة م  حيإ قدر وحدود التمتلحقوق اإل سا    وقد تضم  هذا 
 أولهما : مطلقة م  غير قيد 

وثا يهما : حقنوق وحرينات عامنة أخضنعها المشنرع الدسنتورى لضنوابط تنرد علنى تقريرهنا أو 
ممارستها تستهدق المحافظة علنى ال ظنام العنام وا داه العامنة   والرينه أ  حنق المنواط  فنى الت قن  

قننى بهننا المشننرع إلننى مصنناق الحقننوق داخنن  الننبالد أو السننفر خننارج حنندودها منن  الحريننات التننى ارت
أ  يترتنه علنى هنذا  ةوالحريات الواجه ضما ها بما ييف  حمايتها ويحقق الغرض م  تقريرها شنريط

يقيند من  م حهنا  –دو  التشنريب  –مارستها إلى جهة أو قواعد الئحية مالت ظيم الحرما  م ها أو العهد ب
تورية العلينا هنذا الفهنم بحيمهنا الصنادر بجلسنة أو تضب شروطا لممارسنتها   وقند أيندت المحيمنة الدسن

ق حيإ قررت أ  الدستور لنم يعقند للسنلطة  21لس ة  243فى الدعوى الدستورية رقم  4/11/2000
الت فيذية اختصاصا ما بت ظيم شئ منا يمنس الحقنوق التنى يفلهنا الدسنتور فيمنا تقندم   وأ  هنذا الدسنتور 

إذا منا اسن د الدسنتور ت ظنيم حنق من  صندره من  قنوا ي    وأ نه يتعي  أ  تتواله السلطة التشريعية بمنا ت
الحقوق إلى السلطة التشريعية فال يجوز لها أ  تتسله م  اختصاصها وتحي  األمر برمته إلنى السنلطة 

  0الت فيذية 
 

والذى  22/5/1996وم  وم  حيإ إ ه ولما يا  مجلس الوزراء قد قرر بجلسته المعقود  فى 
مست دا إلى ماورد به قد استث ى بعض العاملي  فنى  1996لس ة  3937اخلية رقم صدر قرار وزير الد

وهننو مننا يمثنن  افتئاتننا علننى المبننادا  –جهننات سننماها   ذات طننابب خنناص ( منن  إلغنناء تصننري  السننفر 
ووزار  الداخليننة باسننتاله السننلطة الت فيذيننة ممثلننة فننى مجلننس الننوزراء  –الدسننتورية السننالق ذيرهننا 

إلننى السننلطة التشننريعية دو  سننواها بحأأننأسبا  أ  لأأأأننأزومية اسأأأننأتخراج تصننري  اختصاصننا موسنندا 
السفر   البطاقة الصفراء ( يمث  قيدا على حرية السفر إلى خارج البالد وتميينزا سنلبيا لنبعض العناملي  

  0أخرى التق  مسئولية الوظيفة المس د  لهم ع  أقرا هم فى جهات إدارية 
 

ا نت هنذه المحيمنة وفقنا الختصاصنها الدسنتورى والقنا و ى التفصن  فنى وم  حيإ أ نه ولنئ  ي
ايمننة إال أ  ذلننك اليم عهننا منن  أ  ت ننز  رقابننة المشننروعية وإعالئهننا علننى مننا حدسنتورية إدار  قا و يننة 

تصدره الجهة اإلدارية م  قرارات إيجابية أو سلبية تمس بطريق مباشر أو غير مباشنر حقنوق األفنراد 
ريه عليها أ  أ زلت رقابة اإللغاء أو القضاء اليام  علنى هنذه القنرارات حتنى وإ  لنم وحرياتهم وال تث

  0يي  القرار مست دا إلى  ص تشريعى صادر ع  السلطة التشريعية المختصة بإصداره 
 

تنه الوجوبينة أو الجوازينة من  الحقنوق الوظيفينة التنى اوم  حيإ أ  حصنو  العامن  علنى أجاز
ا وأ  م   األجاز  يع ى م  باه اللزوم استغ اء الجهة اإلدارية ع  جهنود حرص المشرع على تقريره

ذاته مخالفا للمصلحة العامة وعليه يضحى إلزامنه بعند م حنه  األجاز العام  خاللها وإال يا  قرار م   
األجاز  الرجوع لها للحصو  على إذ  بالسفر إلى خارج البالد وتدخ  فى أموره الشخصية وقيدا على 

ه   وييو  تدخ  السلطة الت فيذية ممثلة فى الجهة مصدره القنرار باسنتلزام موافقنة بعنض الجهنات حريت
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اعتداء عليهنا ويصنم مسنلك لحقوق األفراد الدستورية فى السفر والت ق  داخ  البالد أو خارجها  تبعيض
   0هذه الجهات بعدم المشروعية 

 
 

أ   –لفص  فى الشق العاج  م  الدعوى وفى حدود ا –وم  حيإ إ  البي  م  ظاهر األوراق 
المدعى يعم  بوظيفة قاض    ائه رئيس محيمة ال قض ( وأ ه يحص  على اجازات يرغه فى السفر 
خاللها إلنى خنارج النبالد أمنا لحضنور المنؤتمرات أو العنالج أو ألسنباه شخصنية   ولمنا يا نت وزار  

أعضنناء الهيئننات القضننائية ( منن  الجهننات التننى  العنند    بال سننبة لرجننا  القضنناء وال يابننة العامننة وسننائر
وأوجه على العاملي  بها ضرور  الحصو  على  1996لس ة  3739حددها قرار وزير الداخلية رقم 

  0البطاقة الصفراء قب  السفر خارج البالد وهو ما يمث  قيدا على حقوقهم وحرياتهم 
 

أ  وزار  العد  تمارس فرض قيد  –فى مذير  دفاعها  –وم  حيإ أ  الجهة اإلدارية لم ت ير 
جنا  القضناء وال يابنة العامنة وأعضناء الهيئنات القضنائية ومن  ثنم رالموافقة على السفر للمدعى وسائر 

مخالفنا للقنا و  ويضنحى طلنه المندعى قائمنا علنى سنبه جندى  –بحسنه الظناهر  –فإ  مسليها ييو  
  0رار المطعو  فيه يبرره بما يتوافر معه ري  الجدية فى طله وقق ت فيذ الق

 
وم  حيإ إ ه ع  ري  االستعجا  فإ  قضناء هنذه المحيمنة قند اسنتقر علنى تنوافره فنى ين  منا 
يتص  بحقوق األفراد وحرياتهم الدستورية   خاصة إذا استوى ري  الجدية فى طله وقق الت فينذ علنى 

  0عمد م  المشروعية تؤيده 
 

 و  منن  قنننا 184عمننال بحيننم المنناد   ومنن  حيننإ إ  منن  يخسننر النندعوى يلننزم بمصننروفاتها
  0المرافعات 

  "ابـــــــــهذه األسبـــــــــــــفل"
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