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 مجلس الدولة
 هٌئة مفوضً الدولة

 الدائرة األولى –المحكمة اإلدارٌة العلٌا 
  ق53لسنة  8933تقرٌر مفوضً الدولة فً الطعن رقم 
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 ضـــــــــــــد
 بثٌنة عادل على كامل

 لسدنة 158 الصدادر يدً الددعوي ر دم– الدداررة اوولدى بالقاهرة القضاء اإلداري وذلك طعنا على حكم محكمة
 1/8/8001 ضارٌة بجلسة  18

 اإلجــــــــــراءات
للةن تزةبة  ٘ي ثصةفزِ٘نػةي الاةبػًٌ٘بثةخ ٗب الذّلةخ ُ٘ئخ لضبأّدػذ / 2008/ 2/ 66الموافق  السبتأنه فً ٌوم 

طؼٌةةب ػلةةٔ الحكةةن .ع ق53لغةةٌخ  8933الوحكوةخ اإلداسٗةةخ الؼل٘ةةب رمشٗةةشا ثةةبلاؼي ل٘ةةذ ثجةةذّ  الوحكوةةخ رحةةذ سلةةن 

 ضددارٌة  18 لسددنة 158 الصددادر يددً الدددعوي ر ددم– الددداررة اوولددى –االداسٓ  الصةةبدس هةةي هحكوةةخ المضةةبء
برفض الدفع بعدم قبول الددعو  لرفعادا علدى  ٌدر اْلخ " حكوذ الوحكوخ ّالمبضٖ فٖ ه1/8/8001ٌبجلسة 

ذي صفة ، وبعدم قبول الدعو  لرفعاا بعد المٌعاد ، وبقبولاا شكالً ، وبوقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه، مدع مدا 
هٌئدة  الجاة اإلدارٌة مصروفات الطلدب العاجدل ، وأمدرت بلةالدة الددعو   لدً مامن آثار وألزٌترتب على ذلك 

 مفوضً الدولة إلعداد تقرٌر بالرأي القانونً فً موضوعاا
" فٖ خزةبم رمشٗةش الاؼةي الحكةن ثمجةْ  الةذػْٓ ىةكال ّفةٔ الوْضةْع ثئل ةبء الحكةن نِ٘" ثصفز ْىّطلت الابػٌ

 :الواؼْى فَ٘ ّالمضبء هجذدا

 ثؼذم لجْ  الذػْٓ لشفؼِب ثؼذ الو٘ؼبد. -1

 ْى ضذُب الوصشّفبد.ثشفض طلت ّلف الزٌف٘ز ّإلضام الواؼ -2

 :الوقـــــــــائع

 الواؼْى ذألبه 11/10/2006 رخلص ّلبئغ الٌضاع حغجوب جبء هي األّساق ّهي الحكن الواؼْى فَ٘ اًَ ثزبسٗخ

عرٌضتاا قلدم كتداب مةكمدة القضدا  ضذُب الوذػ٘خ أصال" الذػْٓ الصبدس فِ٘ب الحكن الواؼْى فَ٘ ّرلك ثئٗذاع
لةكم بصفة مستعجلة بوقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه بعدم  عفدا  العداملٌن بدوزار  وطلبت فً ختاماا ااالدار  

اإلعالم من قٌد الةصول على تصرٌح السفر )البطاقة الصفرا  ( علدى أن ٌنفدذ الةكدم بمسدودته اةصدلٌة ودون 
 وبللغا  القرار المطعون فٌه مع ما ٌترتب على ذلك من آثار قانونٌة . – عالن 

 شرحاً للدعوى –عٌة المد –وذكرت 
وةصدلت علدى الدرجدة اةولدً فدً  2/6/6985أناا قد عٌنت باتةاد اإلذاعة والتلٌفزٌدون بالعمدل كمذٌعدة فدً  

وتقدمت بطلدب الةصدول علدى  جداز   والتلٌفزٌون،مذٌعة أولً بقطاع اةخبار باتةاد اإلذاعة  - .26/3/2003
 ".عمل علً سبٌل اإلعار  الداخلٌة لقنا  " أوربت وت 24/6/2006بدون مرتب وتم الموافقة على طلباا فً 

ولما كان عملاا فً الجاة المشار  لٌاا ٌتطلب السفر خارج البالد فضالً علدى أنادا تر دب فدً السدفر ة دراض 
 ٌر العمل كالسٌاةة والمشاركة فً مدتتمرات ونددوات  ال أنادا تواجده دائمداً بقٌدد علدى هدذا الةدق ٌتطلدب منادا 

ة اإلدارٌة على ما ٌسمً ) بالورقة الصفرا  ( وقد تم  عفا  العاملٌن المدنٌٌن بالدولة من هدذا الةصول من الجا
 القٌد واستبقً فً ةق العاملٌن بوزار  اإلعالم وبعض الجاات اةخر . 
وانتفددا  العلددة  -( 53( ، ) 56( ، ) 40ونعددت المدعٌددة علددى القددرار صدددورأل مخالفدداً ةةكددام الدسددتور ) المدداد  

رٌعٌة للقرار المطعون فٌه كمدا ٌشدوبه عٌدب التعسدف و سدا   اسدتعمال السدلطة خاصدة وأنادا ةاصدله علدى التش
 جاز  بدون مرتب وأن سلطات اةمن تطلب مناا التصرٌح للموافقة علدى سدفرها ر دم أن العلدة التشدرٌعٌة مدن 

ش المبكر وأن استثنا  بعض استلزاماا منتفٌه وان الدولة تةرص علً منح العاملٌن  جازات دون مرتب والمعا
 العاملٌن دون  ٌرهم ٌكرس لمفُاوم الدولة البولٌسٌة وخروج على المواثٌق الدولٌة لةقوق اإلنسان. 
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باختصدام  –المدعٌدة  –لنظدر الشدق العاجدل وفٌادا كلفدت المةكمدة  62/62/2006وقد ةدددت المةكمدة جلسدة 
ات المةكمة علدى الوجده المبدٌن بمةاضدرها ، وبجلسدة وتداولت الدعو  بجلس رئٌس اتةاد اإلذاعة والتلٌفزٌون

قدم الةاضر عن المدعٌة صدةٌفة معلنده باختصدام رئدٌس اتةداد اإلذاعدة والتلٌفزٌدون ، وبجلسدة  66/6/2007
قدم الةاضر عن الخصم المدخل ةافظة مستندات طوٌدت علدى صدور  ضدوئٌة مدن قدرار وزٌدر  63/2/2007

 27/3/2007، وبجلسدة  6996/ 4ٌة مدن الكتداب الددوري رقدم ، وصور  ضدوئ 3937/6996الداخلٌة رقم 
قدم الةاضدر عدن اتةداد اإلذاعدة والتلٌفزٌدون ةافظدة مسدتندات طوٌدت علدى صدور  ضدوئٌة مدن مدذكر  رئدٌس 

بعددم قبدول الددعو  بالنسدبة لدرئٌس  -مجلس اةمنا  ، كما قدم مذكر  بدفاعده طلدب فدً ختامادا الةكدم أصدلٌاً   
علً  ٌر ذي صفه واةتٌاطٌاً برفض طلب وقف التنفٌذ مع  لزام المدعٌة بالمصروفات ،  مجلس اةمنا  لرفعاا

كما قدم الةاضر عن المدعى علٌام بصفاتام ةافظة مستندات طوٌت على صور  من كتاب مصلةة الجدوازات 
 ، كمدا قددم 6996لسدنة  3937بعدم وجود ةظر علً سفر المدعٌدة ، وصدور  مدن قدرار وزٌدر الداخلٌدة رقدم 

مذكر  بددفاع طلدب فدً ختامادا الةكدم بعددم قبدول الددعو  لرفعادا علدى  ٌدر ذي صدفه بالنسدبة للمددعى علدٌام 
بصفاتام وأنه  ذا كانت المدعٌة تادف  لً وقف تنفٌذ و لغا  القرار السلبً بعددم  عفدا  العداملٌن باتةداد اإلذاعدة 

الورقة الصفرا  " ، وبعدم قبول الدعو  لرفعاا والتلٌفزٌون من الضوابط التً ةددتاا بالنسبة لتصرٌح السفر " 
بددرفض  -واةتٌاطٌدداً   6996لسدنة  3937بعدد المٌعدداد  ذا كدان مةددل الدددعو   لغدا  قددرار وزٌدر الداخلٌددة رقددم 

الدعو  بشقٌاا العاجل والموضوعً و لزام المدعٌة بالمصروفات ، وقدم الةاضر عن المدعٌة مدذكر  بددفاعاا 
فٌما تضمنه من اعتبار  6996لسنة  3937وقف تنفٌذ و لغا  قرار وزٌر الداخلٌة رقم طلبت فً ختاماا الةكم ب

وزار  اإلعالم مدن الجادات ذات الطدابع الخداص ، والقدرار السدلبً لدوزٌر اإلعدالم بعددم وضدع الضدوابط التدً 
 قددم الةاضدر عدن المدعٌدة مدذكر  بددفاعاا 65/5/2007توجب صدور هذا التصدرٌح ةتدى تارٌخده .وبجلسدة 

وفٌاا مد  69/6/2007صممت فٌاا علً الطلبات ، وبذات الجلسة قررت المةكمة ةجز الدعو  للةكم بجلسة 
الستمرار المداولة وفٌاا قررت المةكمة  عاد  الدعو  للمرافعة لتقددم  26/6/2007أجل النطق بالةكم لجلسة 

ٌادا قدرار مجلدس الدوزرا  بجلسدة الجاة اإلدارٌدة المدذكر  المعروضدة علدى مجلدس الدوزرا  و الصدادر بندا  عل
ولتدرد الجادة اإلدارٌدة ) وزار  الداخلٌددة ( علدى سدندها باسدتثنا  بعددض العداملٌن مدن شدرط عدددم  22/5/6996

الةصول على البطاقة الصفرا  ولٌقدم اتةاد اإلذاعة والتلٌفزٌون التنظدٌم الخداص بسدفر العداملٌن المعدارٌن  لدً 
قدددم الةاضددر عددن الجاددة اإلدارٌددة صددور  مددن  4/9/2007ة. وبجلسددة الددداخل والخددارج واإلجددازات االعتٌادٌدد
ورد وزار  الداخلٌددددة علددددى طلبددددات المةكمددددة بجلسددددة  22/5/6996مةضددددر جلسددددة مجلددددس الددددوزرا  فددددً 

والتً أوردت فٌادا أنده ٌخدرج عدن نطداق سدلطة وزار  الداخلٌدة  دخدال أو  خدراج أٌدة جادة مدن  26/6/2007
، ولدم ٌقددم اتةداد اإلذاعدة والتلٌفزٌدون  6996لسدنة  3937ر الداخلٌدة رقدم الجاات المشار  لٌاا فً قدرار وزٌد

التنظٌم الخاص بسفر العداملٌن بده والةاصدلٌن علدى  جدازات اعتٌادٌدة ، كمدا قددم الةاضدر عدن المدعٌدة مدذكر  
ا أبداأل بدفاعاا صمم فٌاا على طلباتاا ، وقدم الةاضر عن الجاة اإلدارٌة مذكر  بدفاعاا صمم فٌاا على سابق م

 أصدرت المةكمة ةكماا المطعون فٌه. 8/6/2008وبالجلسة المنعقد  بتارٌخ  ،من دفوع ودفاع 
وفقاً الختصاصاا الدستوري والقانونً  –هذأل المةكمة  –ولئن كانت ه على سند من أن وشٌدت المحكمة حكمها

رقابة المشروعٌة و عالئاا على مدا  ال تفصل فً دستورٌة أدا  قانونٌة ةاكمه  ال أن ذلك ال ٌمنعاا من أن تنزل
تصدرأل الجاة اإلدارٌة من قرارات  ٌجابٌة أو سلبٌة تمس بطرٌق مباشر أو  ٌر مباشر ةقوق اةفراد وةرٌاتام 
، وال تثرٌب علٌاا  ن أنزلت رقابة اإللغا  أو القضا  الكامل على هذأل القرارات ةتى و ن لم ٌكن القرار مستنداً 

 عن السلطة التشرٌعٌة المختصة بلصدارأل .  لً نص تشرٌعً صادر 
ومن ةٌث  ن ةصول العامل على  جازاته الوجوبٌة والجوازٌة من الةقوق الوظٌفٌة التً ةرص المشرع على 
تقرٌرها ، وأن منح اإلجاز  ٌعنى من باب اللزوم استغنا  الجاة اإلدارٌة عدن جادود العامدل خاللادا ، و ال كدان 

خالفاً للمصلةة العامة وعلٌه ٌضةً  لزامده بعدد منةده اإلجداز  الرجدوع لادا للةصدول قرار منح اإلجاز  ذاته م
على  ذن بالسفر  لً خارج البالد تدخل فً أمورأل الشخصٌة وقٌداً على ةرٌته ، وتقوم ذات النتائج واآلثدار مدن 

ه وبٌن جاة العمل صلة باب أولً  ذا كان العامل معاراً  لً جاة أخري بةسبان أن العامل المعار و ن قامت بٌن
العمل  ال أن هذأل العالقة موقوفة اةثر لتبعٌته  لً الجاة المعار لادا ، وٌكدون تددخل السدلطة التنفٌذٌدة ممثلدة فدً 
الجاة مصدر  القرار باستلزام موافقة بعض الجاات تبعٌض لةقوق اةفراد الدستورٌة فً السدفر والتنقدل داخدل 

 ، وٌصم مسلك هذأل الجاات بعدم المشروعٌة. البالد أو خارجاا واعتدا  علٌاا 
كمدا  –أن المدعٌدة  -ومن ةٌث  ن البٌن من ظداهر اةوراق وفدً ةددود الفصدل فدً الشدق العاجدل مدن الددعو 

وهو ما لم تنكرأل الجاة اإلدارٌة) اتةاد اإلذاعة والتلٌفزٌون ( قد عٌنت بوظٌفة مذٌعة  –وردفً صةٌفة دعواها 
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بقطداع اةخبدار وأنادا ةصدلت  26/3/2003وتشدغل الدرجدة اةولدً اعتبدارا  مدن  2/6/6985باالتةاد فدً  –
 –وتعمل علً سبٌل اإلعار  الداخلٌة إلةد  المةطدات التلٌفزٌونٌدة  24/6/2006على  جاز  بدون مرتب فً 

 وٌتطلب طبٌعة عملاا أو ةرٌتاا الشخصٌة السفر  لً الخارج. 
وأوجدب  6996لسدنة  3937تً ةددها قرار وزٌر الداخلٌة رقم من الجاات ال –ومن ةٌث  ن وزار  اإلعالم 

على العاملٌن باا ضرور  الةصول على البطاقة الصفرا  قبل السفر خدارج الدبالد ، وقدد ةدددت مدذكر  رئدٌس 
أن  –المرفقدة بدروراق الددعو   – 68/4/2006مجلس اةمنا  التً تمت الموافقة علٌاا من وزٌر اإلعالم فدً 

لٌن شا لً الدرجة اةولدً فمدا دون بموافقدة رئدٌس القطداع المخدتص بندا  علدى عدرض رئدٌس ٌكون سفر العام
القسم التابع له العامدل وشدمول هدذا التنظدٌم لكافدة العداملٌن بمدا فدٌام الةاصدلٌن علدى  جدازات خاصدة أو  عدار  

ماٌدة الجادة اإلدارٌدة خارجٌة أو داخلٌة ٌمثل قٌداً علً ةق العامل ، وال ٌبرر ذلدك بضدبط أعمدال الوظٌفدة أو ة
للمعارٌن أو الةاصلٌن علدى  جدازات خاصدة علدً ةرٌدة ذلدك  -دون سند مشروع  –بةسبان أن ذلك ٌمثل قٌداً 

 العامل فً السفر  لً خارج البالد. 
 –لم تنكر فً دفاعاا أناا تمارس فرض قٌدد  –اتةاد اإلذاعة والتلٌفزٌون  –ومن ةٌث  ن الجاة المدعى علٌاا 

–بةسب الظاهر  –للمدعٌة ، ر م ةصولاا على  جاز  بدون مرتب، فلن مسلكاا ٌكون  –لى السفر الموافقة ع
مخالفاً للقانون وٌضةً طلب المدعٌة قائماً على سند جدي ٌبررأل وال ٌةاج على ذلدك بمدا ورد فدً دفداع الجادة 

اة عملاا فً هدذا الشدرن اإلدارٌة من أن المدعٌة ٌصرح لاا بالسفر عند طلباا بةسبان أن عرض أمرها على ج
 بعد ةصولاا على  جاز  وموافقة جاة العمل علٌاا ٌنال من ةرٌتاا الشخصٌة فً السفر .  –

ومن ةٌث  نه عن ركن االستعجال فدلن قضدا  هدذأل المةكمدة قدد اسدتقر علدى تدوافرأل فدً كدل مدا ٌتصدل بةقدوق 
ف التنفٌدذ علدى ُعمدد مدن المشدروعٌة ركدن الجدٌدة فدً طلدب وقد اسدتوياةفراد وةرٌاتام الدستورٌة خاصة  ذا 

 تتٌدأل .
 يقد طعنوا علٌه لألسباب اآلتٌة: ٌٌن بصفاتهمإذ لم ٌلق الحكم  بوو لدى الطاعنو

 مخالفة القانون 
رك٘٘ف طلجبد الواؼْى ضذُب  فٖالحكن الواؼْى فَ٘ لذ اػزشاٍ ػ٘ت هخبلفخ المبًْى ّرلك  أىثذء ًٌٍْ  رٕثبدا 
ثبالهزٌةبع ػةي سفةغ رالةت حصةْلِب ػلةٔ الجابلةخ  الغةلجٖ اإلداسحلةشاس جِةخ  ّإل ةبءّلةف رٌف٘ةز  أًِةب أعبطػلٔ 

سفةض الةذفغ الوجةذا ثوةزتشح الحكْهةخ ثؼةذم لجةْ  الةذػْٓ  إلةٔالخةبس  ّهةي  ةن اًزِةٔ  إلٔالصفشاء لجل عفشُب 
 ُةٖذُب الزك٘٘ةف الصةح٘ل لالجةبد الواؼةْى ضة أىُةزا الزك٘٘ةف جبًجةَ الصةْاة ّرلةك  أى إرلشفؼِب ثؼذ الو٘ؼبد 

فةبى ُةزا المةشاس ٗخضةغ للمبػةذح  ّثبلزةبلٖالصبدس هةي ّصٗةش الذاخل٘ةخ  1996لغٌخ  3937الاؼي ػلٔ المشاس سلن 
ػٌذهب اػزجش الزك٘٘ف  اخاأٗكْى الحكن الواؼْى فَ٘ لذ  الزٕ األهشػلَ٘  اإلل بءعشٗبى هْاػ٘ذ دػْٓ  فٖالؼبهخ 

ثبالهزٌةةبع ػةةي سفةةغ رالةةت حصةةْلِب ػلةةٔ الجابلةةخ  جٖالغةةلالمةةشاس  إل ةةبءلالجةةبد الواؼةةْى ضةةذُب ُةةْ  المةةبًًْٖ
 الصفشاء لجل عفشُب إلٔ الخبس .

 الخطأ في تطبيق القانون
المبًْى حٌ٘وب لضٔ ثْلةف رٌف٘ةز  أحكبمالحكن الواؼْى فَ٘ لذ خش  ػلٔ همزضٔ  أى األّساقالثبثذ هي  إىح٘ث 

، فوةي  طلةت ّلةف الزٌف٘ةز فةٖٗي هزةْافش ستٌةٖ االعةزؼجب  ّالجذٗةخ غ٘ةش أىالمشاس الواؼْى فَ٘ ػلٔ الشغن هةي 
ضةوي  اإلػةالمح٘ث اًةَ ّػةي ستةي الجذٗةخ فبلثبثةذ هةي لةشاس ّصٗةش الذاخل٘ةخ الواؼةْى ػل٘ةَ اًةَ رضةوي ّصاسح 

را طج٘ؼخ خبصخ هةي ح٘ةث الوةشّط  اإلػالمالؼول داخل ّصاسح  أىالوابلج٘ي ثبعزخشا  الجابلخ الصفشاء ثبػزجبس 
الؼول الزٕ ٗؤدَٗ الؼبهل٘ي ّثئًضا  هب عةجك ػلةٔ ّالؼةبد لؼول ّثبلٌظش إلٔ أُو٘خ فٖ المبئو٘ي ثبالْاجت رْافشُب 

الاؼةي ٗجةة٘ي أى الواؼةْى ضةةذُب هةي الؼةةبهل٘ي ثبإلراػةةخ ّالزلفضٗةْى توزٗؼةةخ ّأًِةب رمةةذهذ ثالةت للحصةةْ  ػلةةٔ 
صةبدس فِ٘ةب إجبصح فْافمذ الجِةخ اإلداسٗةخ ّلةن رؼزةش  إال أى الواؼةْى ضةذُب لةن رمزٌةغ ّلبهةذ ثشفةغ دػْاُةب ال

 الحكن الواؼْى فَ٘ ّلوب تبى طلت الواؼْى ضذُب جبء هخبلفب للمبًْى ًظشا لووشّػ٘خ المشاس الواؼْى فٖ

 الـــــــراى القانونً
هو الحكم بقبول الطعن شكال وفى الموضوع بإلغاء  ممن طعنه ٌن بصفتٌهمما ٌهدف إلٌه الطاعن ومن حٌث إن

 الحكم المطعون فٌه والقضاء مجددا 
 ثؼذم لجْ  الذػْٓ لشفؼِب ثؼذ الو٘ؼبد. -1

 ثشفض طلت ّلف الزٌف٘ز ّإلضام الواؼْى ضذُب الوصشّفبد. -2

 الطعن شكلومن حٌث انه وعن .
بإٌداع تقرٌره قلم كتاب  ، وأقٌم الطعن الماثل علٌه 8/1/2008ومن حٌث إن الحكم المطعون فٌه صدر بجلسة 

فإنه ومن ثم ٌكون قد أقٌم فً مٌعاد الستٌن ٌوماً المنصوص علٌه  11/2/2008المحكمة اإلدارٌة العلٌا بتارٌخ 
بشأن مجلس الدولة ، وإذ استوفى الطعن سائر  1742( لسنة 44( من القانون رقم )44قانوناً فً المادة )

 أوضاعه الشكلٌة األخرى فإنه ٌكون مقبوالً شكالً .
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  ومن حٌث إنه عن الدفع المبدي من الجهة اإلدارٌة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المٌعاد
من حٌث إن قضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا قد استتقر علتى أن " ا التكٌٌتف القتانونً للتدعوى ولطلبتاو الخصتوم 

المثابتة لرقابتة القضتاء ، فٌها ، أمر ٌستلزم إنزال حكتم القتانون الصتحٌل علتى وقتائن المنازعتة ، وٌخضتن بهتذه 
التتذي ٌنبغتتً علٌتته فتتً هتتذا الستتبٌل أن ٌتقصتتى طلبتتاو الخصتتوم وٌمحصتتها وٌستتتجلً مرامٌهتتا بمتتا ٌتفتت  والنٌتتة 
الحقٌقٌتتة متتن وراء إبتتدائها ، دون الوقتتوف عنتتد ىتتاهر المعنتتى الحرفتتً لهتتا أو بتكٌٌتتف الخصتتوم لهتتا ، فالع تت برة 

وال التزام فً هذا التكٌٌف إال بحقٌقة نٌ  ة وإرادة الخصوم ، ولٌس  بالمقاصد والمعانً ولٌس باأللفاى والمبانً ،
بما ٌصوغون به طلباتهم ، وٌقٌ  د هتذا التكٌٌتف بحك ت م القتانون فحستب ولتٌس بمتا ٌزعمته الخصتوم متن أستانٌد 

 غٌر منشور {.-1/12/1997ق جلسة  33لسنة  1941}المحكمة اإلدارٌة العلٌا فى الطعن رقم لطلباتهم . ا
 –قدد عٌندت بوظٌفدة مذٌعدة  ن حٌث انته بتطبٌت  متا تقتدم ولمتا كتان الثابتو متن األورا  أن المطعتون ضتدهاوم

بقطاع اةخبدار وأنادا ةصدلت علدى  26/3/2003وتشغل الدرجة اةولً اعتبارا  من  2/6/6985باالتةاد فً 
 –ت التلٌفزٌونٌددة وتعمددل علددً سددبٌل اإلعددار  الداخلٌددة إلةددد  المةطددا 24/6/2006 جدداز  بدددون مرتددب فددً 

 وٌتطلب طبٌعة عملاا أو ةرٌتاا الشخصٌة السفر  لً الخارج.
وأوجب  6996لسنة  3937من الجاات التً ةددها قرار وزٌر الداخلٌة رقم  –ومن ةٌث  ن وزار  اإلعالم  

اح ومدن ثدم فدان عددم السدم الدبالد على العاملٌن باا ضرور  الةصول على البطاقدة الصدفرا  قبدل السدفر خدارج
ٌمثل قرارا سلبٌا باالمتناع عن الصفرا   الورقةالخارج ورفع تطلب ةصولاا على   لىللمطعون ضدها بالسفر 

هدً الةكدم بقبدول  -وفقداً للتكٌدف الصدةٌح لادا ومن ثم تكون ةقٌقة طلبدات المطعدون ضددها  السماح لاا بالسفر
نداع عدن رفدع تطلدب ةصدولاا علدى البطاقدة الدعو  شكالً وبوقف تنفٌذ و لغدا  قدرار جادة عملادا السدلبً باالمت

بةسبان أن لزومٌه استخراج تصرٌح السفر ) البطاقة الصفرا  ( ٌمثل كل ذلك  الصفرا  قبل سفرها  لً الخارج
قٌداً على ةرٌة السفر  لً خارج البالد وتمٌٌزاً سلبٌاً لبعض العاملٌن عن أقرانام فً جاات  دارٌة أخر  ال تقل 

المنازعة الماثلدة  اةمر الذي تكون معه ا. وٌمثل فى ذات الوقت تجددا فى المخالفةمسند  لام مسئولٌة الوظٌفة ال
واذ ذهبت المةكمة فى ةكماا الى ذلك االتجاأل  ومن ثم فال ٌتقٌد الطعن فٌه بالمواعٌد سلبًتمثل طعنا على قرار 

 فعفلناا تكون أصابت صةٌح ةكم القانون اةمر الذي ٌتعٌن معه رفض هذا الد
 ومن حٌث انه وعن الموضوع

تتتنص علتتى ا الحرٌتتة الشخصتتٌة حتت  طبٌعتتً وهتتً  ا" الملغإإى1971الإإدائم  ( مإإن الدسإإتور41فإإ ن المإإادة  
مصونة ال تمس ، وفما عدا حالة التلبس ال ٌجوز القبض على أحد أو تفتٌشه أو حبسته أو تقٌٌتد حرٌتته بتأي قٌتد 

 ٌ  وصٌانة أمن المجتمن ا. ومنعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحق
ا للمتواطن حت  الهجترة الدائمتة أو الموقوتتة إلتً الختارظ ، وٌتنىم  -"ان على ( من الدستور52وتنص المادة  

 القانون هذا الح  وشروط الهجرة ومغادرة البالد .ا

و اعتقالته " ) ٌبلغ كل من ٌقبض علٌته أو ٌعتقتل بأستباب القتبض علٌته أ من الدستور عمى أنه 11تنص المادة 

فوراً ، وٌكون له ح  االتصال بمتن ٌترى إبالغته بمتا وقتن أو االستتعانة بته علتى الوجته التذى ٌنىمته القتانون ، 
وٌجب إعالنه على وجه السرعة بالتهم الموجه    ة إلٌه ، ول  ه ولغٌره التىلم أم    ام القضاء متن اإلجتراء التذى 

بمتا ٌكفتل الفصتل فٌته ختالل متدة محتددة ، وإال وجتب اإلفتراظ  قٌد حرٌته الشخصٌة ، وٌنىم القانون ح  التىلم

 ( حتما
ا على العاملٌن بالجهاو اآلتٌة ) ان  على 1996لسنة  3937( من قرار وزٌر الداخلٌة رقم 1وتنص المادة  

رئاستتة الجمهورٌتتة ، وزارة التتدفاع ، وزارة اإلنتتتاظ الحربتتً ، وزارة اإلعتتالم ، وزارة العتتدل بالنستتبة لرجتتال 
لقضاء والنٌابة العامة وسائر أعضاء الهٌئاو القضائٌة ، وزارة الداخلٌة بالنسبة ألعضاء هٌئة الشترطة ) تقتدٌم ا

ما ٌفٌد موافقة جهة العمل عند السفر للخارظ وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها الوزارة المعنٌة ، وٌجب تقدٌم ما 
 زاو بمكان الخروظ.ا. ٌفٌد الموافقة على السفر إلً الخارظ إلً جهة الجوا

 أعلى من قإدر الحرٌإة الشخةإٌة ومإا ٌتفإرع عنهإا مإن الدستوريومن حٌث إن مؤدى ما تقدم , إن المشرع 
حقو  وحرٌاو عامة ، وفى مقدمتها حرٌة التنقل والسفر داخل البالد أو خارجها حٌث ارتقتى بهتا إلتى مصتاف 

قٌٌتتد حقتتو  المتتواطن وحرٌاتتته دون مقتضتتى مشتتروع متتن ت ومحتتذراالحرٌ   تت او العامتتة والحقتتو  الدستتتورٌة ، 
تمس تلك الحرٌاو على أن تمارس والٌتها التشرٌعٌة بنفستها دون  التًومفوضاً السلطة التشرٌعٌة تنىٌم القٌود 

 هذا الخصوص سوى قواعد الدستور . فًأن تتنازل عنها للسلطة التنفٌذٌة ، وال ٌحد سلطتها 
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تنىٌمهتا ،  فًان حقو  المواطن وحرٌاته العامة إآل أن ذلك ال ٌخل بالح  ومن حٌث إنه ولئن كان الدستور ص
ٌمارسها فى  التًحٌث إن تلك الحقو  لٌسو مطلقة ، وإنما تخضن لتنىٌم المشرع ، فى نطا  السلطة التقدٌرٌة 

علتى  ٌراها تحق  التوازن بتٌن مصتالل الجماعتة والمحافىتة التًمجال تنىٌم الحقو  وف  األسس الموضوعٌة 
، وحتتتى تعتتٌك تلتتك  تشتترٌعًإال ٌفتترض علٌتته قٌتتد بغٌتتر مستتو   فتتًقٌمتهتتا واستتتقرارها ، ومصتتلحة المتتواطن 

الحرٌتاو فتى دائترة قواعتد منىمتة تحتول دون التغتول علٌهتا أو اقتحتام ضتماناتها أو العصتف بهتا ومكفولتة بمتتا 
ه الفردٌ   ة وٌمارسها دون مس    اس أحاطها الدستور من رعاٌة توكٌدا لقٌمتها ، وحتى ٌتمتن كل مواطن بحرٌت 

 التً إلبعادهاضماناً لتلك الحرٌاو الفردٌة وإرساء  – بالتالً وٌنبغًبها فى غٌر األح   وال التى بٌنها القانون ، 
أن ٌصتتدر ق تت انون لتنىتتٌم القٌ  تت ود المفروض  تت ة علتتى تلتتك الحرٌ   تت او وقتتد تنتتاول المشتترع  –تملٌهتتا طبٌعتهتتا 

تعصتتف بهتتذه الحرٌتتة الشخصتتٌة وتنتتال منهتتا وهتتى القتتبض  التتتًمنتته أخطتتر القٌتتود  41لمتتادة ا فتتً الدستتتوري
غٌر حالة التلبس القتبض علتى المتواطن وتفتٌشته أو حبسته  فً – ومحذراوالتفتٌك والحبس والمنن من التنقل ، 

العامتة ، استتلزمته المختتص أو النٌابتة  القاضتًقٌد أو منعه متن التنقتل إال بتأمر ٌصتدر متن  باىأو تقٌٌد حرٌته 
ضرورة التحقٌ  وصٌانة أمن المجتمتن علتى أن ٌكتون ذلتك وفقتاً ألحكتام القتانون المتنىم إلصتدار هتذه األوامتر 
 –وغالباً ما ترد هذه القٌود فى القتوانٌن الجنائٌتة ، حٌتث تنتاول ق  ت انون اإلجتراءاو الجنائٌتة معىتم هتذه القٌتود 

إال أن نصوصه قد خلو تماماً من تقٌد حرٌة التنقل والستفر ختارظ  وهى الضبط والتفتٌك والحبس االحتٌاطً ،
البالد ومن ذلك فإن أى مستاس بحرٌتة التنقتل بإصتدار أوامتر القتبض علتى األشتخاص أو تفتٌشتهم أو حبستهم أو 
منعهم من التنقل أو السفر أو تقٌٌد حرٌتهم بأى قٌد إذا بوشرو لضرورة التحقٌ  تعتبر من اإلجتراءاو الجنائٌتة 

تصدرها السلطة المختصة بالتحقٌ  ومن ثم فإن المنن من السفر ، وإن لم ٌرد  التًتمس الحرٌة الشخصٌة  التً
التحقٌ  فإنه ٌعتبر من  لضرورةإال أنه إذا صدر من السلطة المختصة  –قانون اإلجراءاو الجنائٌة  فًصراحة 

اإلدارٌإإة العلٌإا فإإً الطعإإن رقإإم طعإإن رقإإم  فإإى هإاا المعنإإى حكإإم المحكمإإة. اإلجتراءاو الجنائٌتتة وٌأختتذ حكمهتتا 

 "12/1/2002جلسة  -ق.ع  45لسنة  7960
أساًسا على إعمال القوانٌن  ال تتولى التشرٌن، وإنما ٌقوم اختصاصها األةل أن السلطة التنفٌاٌةومن حٌث أن 

عهد الدستتور إلٌهتا فتى  لتعاون السلطاو وتساندها، فقد وإحكام تنفٌذها، غٌر أنه استثناء من هذا األصل وتحقًٌقا
 نطتا  األعمتال التشترٌعٌة، ومتن ذلتك إصتدار اللتوائل الالزمتة لتنفٌتذ القتوانٌن حتاالو محتددة أعمتاالً تتدخل فتى

 "327دستورٌة ةـ 3جـ 17/5/1986قضائٌة دستورٌة بجلسة  5لسنة  5القضٌة رقم ا
قرار اإلداري تتحتدد باألستباب التتى " ا صحة ال من حٌث إن قضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا قد اضطرد على أن

قام علٌها ومدى سالمتها على أساس األصول الثابتة فتى األورا  وقتو صتدور القترار ومتدى مطابقتهتا للنتٌجتة 
 التى انتهى إلٌها . ا.

الموسإإوعة اإلدارٌإإة   -20/3/1990ق  جلسإإة 34لسإإنة  2391المحكمإإة اإلدارٌإإة العلٌإإا فإإى الطعإإن رقإإم }
 . {.1004ص  35الحدٌثة ج 

، ٌقوم على توافر  اإلداريعلى أن " ا وقف تنفٌذ القرار  من حٌث إن قضاء المحكمة اإلدارٌة العلٌا قد اضطرد
ركنٌن ،األول هو ركن الجدٌة ، بأن ٌكون الطعن فى هذا القرار قائماً بحسب الىاهر على أستباب جدٌتة ٌترجل 

قرار نتائج قد ٌتعذر تتداركها . ن ٌترتب على تنفٌذ ذلك المعها القضاء بإلغائه ، والثانً هو ركن االستعجال ، بأ
الموسإإوعة اإلدارٌإإة   -3/6/1989ق  جلسإإة 33لسإإنة  1404الطعإإن رقإإم  فإإًالمحكمإإة اإلدارٌإإة العلٌإإا }ا

 { 919ص  33الحدٌثة ج 

 –كمدا وردفدً صدةٌفة دعواهدا  – المطعون ضددهاأن  -األوراقالثابت من  فإن ومن حيث إنه عن ركن الجدية

باالتةدداد فددً  –هددو مددا لددم تنكددرأل الجاددة اإلدارٌددة) اتةدداد اإلذاعددة والتلٌفزٌددون ( قددد عٌنددت بوظٌفددة مذٌعددة و
بقطاع اةخبار وأناا ةصلت علدى  جداز  بددون  26/3/2003وتشغل الدرجة اةولً اعتبارا  من  2/6/6985

وٌتطلدب طبٌعدة  –ٌونٌدة وتعمل علً سبٌل اإلعدار  الداخلٌدة إلةدد  المةطدات التلٌفز 24/6/2006مرتب فً 
 عملاا أو ةرٌتاا الشخصٌة السفر  لً الخارج. 

وأوجدب  6996لسدنة  3937من الجاات التً ةددها قرار وزٌر الداخلٌة رقدم  – ومن حٌث إن وزارة اإلعالم
على العاملٌن باا ضرور  الةصول على البطاقة الصفرا  قبل السفر خدارج الدبالد ، وقدد ةدددت مدذكر  رئدٌس 

أن  – الطعدنالمرفقدة بدروراق  – 68/4/2006ةمنا  التً تمت الموافقة علٌاا مدن وزٌدر اإلعدالم فدً مجلس ا
ٌكون سفر العاملٌن شا لً الدرجة اةولدً فمدا دون بموافقدة رئدٌس القطداع المخدتص بندا  علدى عدرض رئدٌس 
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 جدازات خاصدة أو  عدار   القسم التابع له العامدل وشدمول هدذا التنظدٌم لكافدة العداملٌن بمدا فدٌام الةاصدلٌن علدى
 .خارجٌة أو داخلٌة

ولما كان ذلك وحٌث ان القٌد والتذي وضتعته وزارة الداخلٌتة بالتنستٌ  متن وزارة اإلعتالم بموجتب القترار رقتم 
ٌمثل افتئاو على السلطة التشرٌعٌة وإهدارا صرٌحا لمبدأ الفصل بٌن السلطاو فضال عن  1771لسنة  3738

والمواثٌت  لدستتورٌة والمعمتول بهتا والتتً جتاءو جمٌعهتا مطابقتة للمبتادئ والقواعتد إهداره للمبادئ والقواعتد ا
الدولٌة والتً جاءو جمٌعها مؤكدة على ان حرٌة التنقل داخل البالد او السفر خارظ حدودها هى متن الحرٌتاو 

ها وكفالتهتا التً أكد على حماٌتها المشرع الدستوري وارتقى بها الى مصاف الحقو  والحرٌاو الواجتب ضتمان
استناداً  لى أن ةرٌة االنتقال تنخرط فى مصاف الةرٌات العامة ، وأن تقٌٌدها دون مقتض مشدروع  نمدا ٌجدرد 

( منه عاد 46الةرٌة الشخصٌة من بعض خصائصاا ، وٌقوض صةٌح بنٌاناا ، كما أن الدستور بنص الماد  )
 لك أن ٌكون  لى السلطة التشرٌعٌة وةدها تقدٌر هذا المقتضى ، والزم ذ

ومن ةٌث انه ولئن كان المشرع الدستوري قد عاد الى القائمٌن على اةمر سلطة تنظٌم هدذا الةدق و ٌدرأل مدن 
 الةقوق اةخر  فان هذا التنظٌم ٌشمل أمرٌن 

وهو ان السلطة المنوط باا وضع هذا التنظدٌم هدً السدلطة التشدرٌعٌة فقدط فالمشدرع الدسدتوري لدم ٌعقدد  األول:
تنفٌذٌة ا  اختصاص فى تنظٌم شئ ما ٌمس الةقوق التً كفلاا الدسدتور و نمدا وسدد هدذا االختصداص للسلطة ال

 برمته  لى السلطة التشرٌعٌة ووضع له الضوابط الالزمة لسن التشرٌعات المنظمة له.
قدال ولدم لتنظدٌم ةدق التنقدل واالنت اةساسدٌة  ٌتعلق بتنظٌم هذا الةق فلقدد وضدع الدسدتور الضدوابط الثانً األمر

ٌترك امر تنظٌم هذا الةق مةض سلطة تقدٌرٌة للسلطة التشرٌعٌة بل قٌدها فى ذلك اال ٌترتب على تنظٌم الةق 
اةصل هو ةرٌة التنقل ، واالستثنا  هو المنع منه ، وأن المندع ف او  فرا ه من مضمونه القانونًاالنتقاص منه 

اد  لٌه القانون بذلك، وٌدنظم القواعدد الشدكلٌة والموضدوعٌة من التنقل ال ٌملكه  ال قاض أو عضو نٌابة عامة ٌع
إلصدار اةمر بذلك ، فى ضو  الضوابط التى وضع الدسدتور أصدولاا ، وعلدى هدذا فدلن أ  ندص ٌخدالف هدذأل 

 .  االسمًاةصول ٌعتبر منسوخاً ةتماً بقو  الدستور نفسه ، باعتبارأل القانون الوضعً 
. والدذي صددر قدرار وزٌدر 22/5/6996را  قد قرر بجلسته المعقود  فدً ومن ةٌث  نه ولما كان مجلس الوز

مستنداً  لً ما ورد به قد استثنً بعض العاملٌن فً جاات سماها ) ذات طابع  6996لسنة  3937الداخلٌة رقم 
باسدتالب السدلطة  –ٌمثدل افتئاتداً علدى المبدادد الدسدتورٌة السدالف ذكرهدا  –خاص ( من  لغدا  تصدرٌح السدفر 

اةمدر تنفٌذٌة ممثلة فً مجلس الوزرا  ووزار  الداخلٌة اختصاصاً موسداً  لً السدلطة التشدرٌعٌة دون سدواها ال
 الذ  ٌكون معه هذا القرار المطعون فٌه صدر مخالفا للقانون جدٌر التقرٌر للقضا  بوقف تنفٌذأل

فدً كدل مدا ٌتصدل بةقدوق  ومن ةٌث  نه عن ركن االستعجال فدلن قضدا  هدذأل المةكمدة قدد اسدتقر علدى تدوافرأل
اةفراد وةرٌاتام الدستورٌة خاصة  ذا اسدتو  ركدن الجدٌدة فدً طلدب وقدف التنفٌدذ علدى ُعمدد مدن المشدروعٌة 

 تتٌدأل
و ذ ذهب الةكم المطعون فٌه أخذا باذا المسلك فانه ٌكون قد صادف صةٌح ةكم القانون وٌغدو الطعن علٌه 

 مفتقدا لسندأل القانونً الصةٌح.
 مرافعات 270مةروفاته عمال بحكم المادة الطاعن الطعن ٌلزم  رفضن ومن حٌث إ 

 فلهاه األسباب
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