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طالبٌن فيً  16/6/2008أقام المدعٌان هذه الدعوى بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتارٌخ  
ختامها الحكم بقبول الدعوى شكالً، وبوقف تنفٌذ وإلغاء القرار السيلبً للمستشيار النا يب ال يام باامتنيا  

على ذلك من آثار وإلزام المدعى علٌهم من قوا م الممنوعٌن من السفر، مع ما ٌترتب  اسمٌهماعن رفع 
 بالمصروفات.

وذكر المدعٌان شرحاً لليدعوى أنهميا مين أبيرز رايال ا عميال فيً مصير وقاميا بعنشياء مصينع  
للصناعات الطبٌة المتطورة على أحدث ما وصل إلٌه التقيدم ال لميً والتكنوليواً وكيان ليذلك أثيره فيً 

ز وشاٌات تسئ إلً سم ة إنتاج الشركة التً ٌرأسها المدعً نفس أعداء النااح من الحاقدٌن والذي أفر
ا ول وتم تقدٌم شكوى ضد الشيركة إليً النٌابية ال امية وبيالر م مين أنيه عضيو بماليس الشي ب إا أنيه 
بييادر بااسييتاابة لامٌييع طلبييات اهييات التحقٌيي ، ولييم ٌحيياوا الهييرب ميين مصيير، وبييالر م ميين وضييوح 

بمن هميا مين السيفر وإدراج  2008لسينة  1220ا ب ال ام القرار رقم موقفٌهما فقد أصدر المستشار الن
فيً  10اليدا رة  –اسمٌهما فً قوا م الممنيوعٌن مين السيفر، وتيم إحالتهميا إليً محكمية اناٌيات القياهرة 

 2007لسينة  1054اناٌات السٌدة زٌنب والمقٌيدة بيرقم  2007لسنة  9014قضٌة النٌابة ال امة رقم 
ببييراءة امٌييع المتهمييٌن فييً القضييٌة المشييار إلٌهييا بمييا فييٌهم  15/4/2008ة كلييً والتييً قضييت بالسيي

 المدعٌان.
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ب ييد صييدور الحكييم  –ٌت ييٌن علييى المستشييار النا ييب ال ييام أن ٌبييادر  وأضيياف المييدعٌان أنييه كييان
إلييً إلغيياء قييراره سييالف الييذكر والمتضييمن من همييا ميين السييفر وإدراج أسييمهما فييً قييوا م  –ببراءتهمييا 

بعلغياء هيذا القيرار وامتنيع عين إصيدار السفر إا أنيه أ لي  بابيه دون ااسيتاابة لطلبهميا الممنوعٌن من 
 قرار برفع اسمٌهما من قوا م الممنوعٌن من السفر.

ون ييى المييدعٌان علييى هييذا القييرار مخالفتييه لصييحٌن الواقييع والقييانون افتقيياده ركيين السييبب المبييرر 
نونٌة وإسياءة اسيت مال السيلطة بحسيبان أن مبيررات إلصداره وانطوا ه على عدوان على الشرعٌة القا

القرار ا صلً بوضع اسمٌهما فً قوا م الممنوعٌن من السفر قد زالت بصيدور حكيم محكمية الاناٌيات 
 ببراءتهما من ااتهامات المنسوبة الٌهما ولمخالفته  حكام الدستور.
 فة الذكر.واختتم المدعٌان صحٌفة الدعوى بطلب الحكم لهما بطلباتهما سال

وفٌهييا قييدم الحاضيير عيين المييدعٌان ثييالث  6/7/2008وتحييدد لن يير الييدعوى أمييام المحكميية السيية 
حواف  مستندات طوٌت على تقرٌرٌن طبٌٌن للمدعً ا ول، وصورة ضو ٌة مين حكيم محكمية اناٌيات 

ت اناٌيا 2007لسينة  9014فً قضٌة النٌابة ال امية رقيم  15/4/2008بالسة  10الدا رة  –القاهرة 
كليً والقاضيً حضيورٌاً ببيراءة امٌيع المتهميٌن مميا  2007لسينة  1054السٌدة زٌنب والمقٌيدة بيرقم 

 ، وشهادتٌن صادرتٌن من نٌابة انوب القاهرة بمنطو  الحكم المشار إلٌه بالنسبة لكل مد . إلٌهمأسند 
 كما قدم مذكرة دفا  صمم فٌها على طلبات المدعٌٌن.

على النحو ولألسباب المبٌنة بمحضير الالسية، حٌيث قيدم الحاضير  وتدوول ن ر الدعوى بالالسات
 عن اهة اإلدارة مذكرة دفا  طلب فٌها الحكم:

أصلٌاً: عدم اختصاص المحكمة وا ٌاً بن ر الدعوى بحسبان أن القرار المط ون فٌه ٌ د عمالً قضا ٌاً 
 ٌخرج عن اختصاص محاكم مالس الدولة.

 ا وإلزام المدعٌٌن المصروفات فً أي من الحالتٌن.واحتٌاطٌاً: برفض الدعوى بشقٌه
قيييررت المحكمييية إصيييدار الحكيييم فيييً الشييي  ال اايييل مييين اليييدعوى بالسييية  7/10/2008وبالسييية 

 وفٌها صدر الحكم علناً وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النط  به. 4/11/2008
 " المحكمـة " 

 والمداولة قانوناً.ب د اإلطال  على ا ورا ، وسما  اإلٌضاحات  
إلً الحكم بوقف تنفٌذ  –للتكٌٌف القانونً السلٌم وفقاً  –من حٌث إن المدعٌٌن ٌهدفان بدعواهما  

فٌما تضمنه من إدراج اسمٌهما فً قوا م  2008لسنة  1220ثم إلغاء قرار المستشار النا ب ال ام رقم 
 ة اإلدارة المصروفات.الممنوعٌن من السفر وما ٌترتب على ذلك من آثار وإلزام اه

من اهة اإلدارة ب دم اختصاص المحكمة وا ٌاً بن ر الدعوى  المبديومن حٌث إنه عن الدفع  
استناداً إلً أن القرار المط ون فٌه قرار قضا ً فعن هذا الدفع مردود بأنه فً  ل واود فراغ تشرٌ ً 

فً الدعوى رقم  4/11/2000ٌا بالسة لتن ٌم المنع من السفر ب د صدور حكم المحكمة الدستورٌة ال ل
  فعن ما ٌصدر من قرارات تت ل  بالمنع من السفر أٌاً كانت السلطة التً أصدرتها 21لسنة  243

لً تحقٌ  إتخضع لرقابة المشروعٌة التً ٌباشرها القضاء اإلداري لوزنها بمٌزان القضاء الذي ٌهدف 
باإلضافة إلً أن ن ت القرار بأنه قرار قضا ً لمارد  الموازنة بٌن الصالن ال ام وحرٌات ا فراد، هذا

صدوره من المستشار النا ب ال ام إنما ٌخالف طبا ع ا مور بحسبان أن هذا القرار هو قرار إداري ومن 
من اهة اإلدارة  المبديثم ٌختص القضاء اإلداري بمراقبة مشروعٌته، وترتٌباً على ذلك ٌكون الدفع 
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ب دم اختصاص المحكمة وا ٌاً بن ر الدعوى  ٌر قا م على أساس سلٌم من الواقع والقانون ادٌراً 
 بالرفض.
ومن حٌث إن الدعوى قد استوفت سا ر أوضاعها الشكلٌة المقررة قانوناً ومن ثم ٌت ٌن الحكم  

 بقبولها شكالً.
ار المط ون فٌه فعنه ٌشترط للقضاء به توافر ومن حٌث إنه عن طلب المدعٌٌن وقف تنفٌذ القر 

 ركنٌن ماتم ٌن:
قا ماً على أسباب ٌران  –بحسب ال اهر من ا ورا   –الطالبٌن  ادعاءركن الادٌة بأن ٌكون  أولهما:

 م ها إلغاء القرار عند الن ر فً طلب اإللغاء.
 فً تنفٌذه نتا ج ٌت ذر تداركها. ركن ااست اال بأن ٌترتب على تنفٌذ القرار أو ااستمرار وثانٌهما:
ومن حٌث إنه عن ركن الادٌة فعنه باست راض أحكام الدستور ٌبٌن أن المشر  الدستوري ا ل  

( منه على أن 41من الحرٌة الشخصٌة حقاً طبٌ ٌاً ٌصونه بنصوصه وٌحمٌه بمباد ه ، فنص فً المادة )
عدا حالة التلبس ا ٌاوز القبض على أحد  "الحرٌة الشخصٌة ح  طبٌ ً ، وهً مصونة ا تمس، وفٌما
ضرورة التحقٌ  وصٌانة أمن الماتمع،  هأو تقٌٌد حرٌته بأي قٌد أو من ه من التنقل إا بأمر تستلزم

 وٌصدر ا مر من القاضً المختص أو النٌابة ال امة وذلك وفقاً  حكام القانون".
على أي مواطن اإلقامة فً اهة م ٌنة، ( منه على أنه " ا ٌاوز أن ٌح ر 50ونص فً المادة ) 

 وا أن ٌلزم باإلقامة فً مكان م ٌن إا فً ا حوال المبٌنة فً القانون ".
 إلٌها". ة( على أنه " ا ٌاوز إب اد أي مواطن عن البالد أو من ه من ال ود51ونص فً المادة ) 
لً الخارج، إالموقوتة  ( على أن "للمواطنٌن ح  الهارة الدا مة أو52كما نص فً المادة ) 

 وٌن م القانون هذا الح  وإاراءات وشروط الهارة ومغادرة البالد".
من  4ومن حٌث إنه فً ضوء هذه المبادئ الدستورٌة فقد قضت المحكمة الدستورٌة ال لٌا بالسة  

قضاء من محكمة ال إلٌهاالقضا ٌة الدستورٌة المحالة  21لسنة  243فً القضٌة رقم  2000نوفمبر سنة 
فً شأن اوازات السفر،  1959لسنة  97من القانون رقم  11، 8اإلداري ب دم دستورٌة نص المادتٌن 

، استناداً إلً أن حرٌة 1996لسنة  3937( من قرار وزٌر الداخلٌة رقم 3وكذلك بسقوط نص المادة )
الحرٌة الشخصٌة  اانتقال تنخرط فً مصاف الحرٌات ال امة وأن تقٌٌدها دون مقتض مشرو  إنما ٌارد

( منه عهد إلً السلطة 41من ب ض خصا صها وٌقوض صحٌن بنٌانها، كما أن الدستور بنص المادة )
التشرٌ ٌة وحدها تقدٌر هذا المقتضى وازم ذلك أن ٌكون ا صل هو حرٌة التنقل وااستثناء هو المنع 

و نٌابة عامة ٌ هد إلٌه القانون إا قاض أو عض –بحسب ا صل  –منه، وأن المنع من التنقل ا ٌملكه 
 بذلك وفً الحاات التً تقتضٌها صٌانة أمن الماتمع.

ومن حٌث إن واقع الحال فً المنازعة الماثلة أن المدعٌٌن كانا مدراٌن على قوا م الممنوعٌن  
الصادر من المستشار النا ب ال ام وذلك بسبب  2008لسنة  1220من السفر بمواب القرار رقم 

إلً محكمة اناٌات  إحالتهماإلً التحقٌ  الانا ً فٌما نسب الٌهما من اتهامات تم على أثرها  ماإحالته
 1054اناٌات السٌدة زٌنب والمقٌدة برقم  2007لسنة  9014القاهرة فً قضٌة النٌابة ال امة رقم 

ة فً مناقصة كلً وذلك لقٌامهما بتقدٌم قرب للدم  ٌر مطابقة للمواصفات القٌاسٌة الفنٌ 2007لسنة 
 ببراءتهما من امٌع ااتهامات المسندة إلٌهما. 15/4/2008وزارة الصحة، وقد قضت المحكمة بالسة 

ومن حٌث أنه وبالر م من صدور حكم محكمة الاناٌات سالف الذكر بتبر ة المدعٌٌن من  
صدقاً وعداً استمرار ااتهامات المسندة الٌهما، وإذ خلت ا ورا  ولم تقدم اهة اإلدارة ثمة أدلة تبرر 
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إدراج أسم المدعٌٌن على قوا م الممنوعٌن من السفر أو تدفع بأن ذلك إنما ٌراع إلً أسباب أمنٌة أو 
أو تستدعٌها ضرورة حالة تت ل  بأمن الماتمع ومصالن الدولة ال لٌا مما من شأنه أن قانونٌة استدعتها 

نال من ذلك ما قررته الاهة اإلدارٌة من أنه تم ٌبرر فً الفرض الادلً بتوافر هذه الحالة دون أن ٌ
الط ن على حكم محكمة الاناٌات أمام محكمة النقض ذلك أن ما قررته ااء مارد قول مرسل خال من 

 ٌر قا م على  –بحسب ال اهر من ا ورا   –ثمة دلٌل ٌؤٌده، مما ٌضحى م ه القرار المط ون فٌه 
د ن ر موضو  الدعوى، ا مر الذي ٌتوافر م ه ركن الادٌة سند من القانون وٌكون مران اإللغاء عن

 فً طلب وقف التنفٌذ.
كما ٌتوافر ركن ااست اال لما ٌترتب على ااستمرار فً تنفٌذ القرار المط ون فٌه من نتا ج  

ا بالخارج وعالج المدعً مٌت ذر تداركها تتمثل فً تقٌٌد حرٌة المدعٌٌن فً السفر لمتاب ة أعمال شركته
 ول من ا مراض طبقاً للشهادات الطبٌة المقدمة منه، وهً من الحقو  الدستورٌة التً ٌترتب على ا

 المساس بها توافر ركن ااست اال.
 وإذ توافر ركنا الادٌة وااست اال ومن ثم ٌت ٌن الحكم بوقف تنفٌذ القرار المط ون فٌه. 
( من قانون 184كم المادة )ومن حٌث إن من خسر الدعوى ٌلزم بمصروفاتها عمالً بح 

 المراف ات.
 " فلهــذه األسبــاب"  

 
برفض الدفع ب دم اختصاص المحكمة وا ٌياً بن ير اليدعوى، وبقبيول اليدعوى شيكالً، "  حكمت المحكمة:

وبوقييف تنفٌييذ القييرار المط ييون فٌييه، وألزمييت الاهيية اإلدارٌيية مصييروفات هييذا الطلييب، وأمييرت بعحاليية 
 ." الدولة لتحضٌرها وإعداد تقرٌر بالرأي القانونً فً موضوعها الدعوى إلً هٌ ة مفوضً

 
 ر ٌس المحكمة         سكرتٌر المحكمة

 


