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 تقرير ومذكرة

 الدائرة أعضاء الدولة مجلس رئيس نواب المستشارين للسادة طلب الرد بأسباب
 لسنة 7423 رقم الطعن نظر عن العليا اإلدارية بالمحكمة( طعون  فحص) األولى

 عليا قضائية 62
 2016/ 6إنه في يوم         الموافق     /

المراقب القضائي                                     أنا/بسكرتارية المحكمة اإلدارية العليا حضر أمامي 
    27212110100859قومي/ رقم بطاقة ،أحمد فوزى أحمد/  السيد، لسكرتارية المحكمة اإلدارية العليا

 مدينة نصر أول القاهرة –المنطقة األولى  -ش د محمد مندور 45/  في والمقيم 

 :الدولةًمجلسًرئيسًنوابًمنًالسادةًكلًا رد وطلب

 .الليل أبو صبري  الفتاح عبد/ الدكتور المستشار السيد (1
 محمد إبراهيم سليمان النجار /المستشار السيد (2
 السيد المستشار/ فوزى عبد الراضى سليمان أحمد  (3

 .ضيف أحمد أحمد محمدالسيد المستشار/  (4
 .هللا عبد القدوس عبد منير/ المستشار السيد (5
 .الطحان أحمد سيد إبراهيم/ المستشار السيد (6
 .شاهين لطيف ياسين محمد /المستشار السيد (7
 السيد المستشار/ أحمد جمال أحمد حسن عثمان (8

ًنظرًعنًعليا،ًوذلكًبالمحكمةًاإلداريةً(طعوًنً)فحصًاألوليًالدائرةًوأعضاءًرئيس،ًهمبصفت
26ً/2ًعليا،ًالمحددًلنظرهًجلسةًخاصةًيومًاألحدًالموافقًًقضائية62ًًلسنة74236ًًرقمًالطعن

والمقامًطعنااًفيًالحكمًالصادرًمنًالدائرةًاألولىًبمحكمةًالقضاءًوماًبعدهاًمنًجلسات،ً،2016ً/
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ق،ًوالذي70ًًلسنة43866ًًو43709ًفيًالدعويينًرقمي21ً/6ً/2016ًًاإلداريًبجلسةًالثلثاءً
ًقضىًمنطوقه:

ً.بنظرهماًوباختصاصهاًالدعويينًبنظرًولئياًاًاختصاصهاًدمبعًالدفعًبرفض:ًأولًا

ًبينًالبحريةًالحدودًترسيمًتفاقيةإًعلىًالمصريةًالحكومةًممثلًتوقيعًوببطلنًشكلًاًالدعويينًبقبول:ًثانياًاً
ًًبريلإًفىًالموقعةًالسعوديةًالعربيةًوالمملكةًالعربيةًمصرًجمهورية ًعنًالتنازلًالمتضمنة2016ًسنة
ًهاتينًاستمرارًأخصهاًآثارًمنًذلكًعلىًيترتبًماًمعًالسعوديةًالعربيةًللمملكةًوصنافيرًتيرانًجزيرتي

ًعليهماًالمصريةًالسيادةًواستمرارً،المصريةًالدولةًحدودًوضمنً،المصرًيًالبرًىًاإلقليمًضمنًالجزيرتين
ًجهةًوألزمتً،باألسبابًالمبينًالنحوًعلىًوذلكً،أخرًىًدولةًأيةًلصالحًشكلًبأيًوصفهماًتغييرًوحظر
ًالمصاريف.ًاإلدارة

وحيثًإنًطالبًالردًقضتًمحكمةًالقضاءًاإلداريًبحكمهاًالمطعونًفيه،ًبقبولًطلبًتدخلهًمنضمااًإلىً
ًلسنة74236ًً(،ًكماًاختصمًفيًالطعنًرقم167ًقً)المتدخلًرقم70ًلسنة43866ًًالُمدعيًالدعوىًرقمً

26ً،ًالمحددًلنظرهًجلسةًخاصةًيومًاألحدًالموافقً(167ً)ًًباعتبارهًالمطعونًضدهًرقمًعلياًقضائية62ً
 .ًً،ًوماًبعدهاًمنًجلسات2ً/2016/

ًفيً"تسرًيً:أنًعلىًتنص-ًالدولةًمجلسًبشأن1972ًًلسنة47ًًرقمًالقانوًنًمن53ًًالمادةًإنًحيثًومن
ًردًشأنًفيًوتسرًيً،النقضًمحكمةًقضاةًلردًالمقررةًالقواعدًالعلياًاإلداريةًالمحكمةًمستشارًيًردًشأن

ًلردًالمقررًالقواعدًالعلياًاإلدارةًمستوًىًمنًللعاملينًالتأديبيةًوالمحاكمًاإلدارًيًالقضاءًمحكمةًمستشارًي
ً.ًالستئنافًمحاكمًقضاة

ً.القضاة"ًلردًالمقررةًالقواعدًاألخرًىًالتأديبيةًوالمحاكمًاإلداريةًالمحاكمًأعضاءًردًشأنًفيًوتسرًي

ً:ًاآلتيةًاألسبابًألحدًالقاضيًردًقانونًالمرافعاتًعلىًأنهًيجوز(ًمن148ًكماًنصتًالمادةً)
(1ً ًأحدًمعًخصومةًألحدهماًجدتًإذاًأوًينظرها،ًالتيًللدعوًىًمماثلةًدعوًىًلزوجتهًأوًلهًكانًإذا(

ًردهًبقصدًأقيمتًقدًالدعوًىًهذهًتكنًلمًماًالقاضيًعلىًالمطروحةًالدعوًىًقيامًبعدًلزوجتهًأوًالخصوم،
ً.ًعليهًالمطروحةًالدعوًىًنظرًعن
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ًأمامًقائمةًخصومةًالنسبًعمودًعلىًأصهارهًأوًأقاربهًألحدًأوًولدًمنهاًلهًالتيًلمطلقتهًكانًإذا(2ً)
ًالدعوًىًقيامًبعدًأقيمتًقدًالخصومةًهذهًتكنًلمًماًزوجتهًمعًأوًالدعوًىًفيًالخصومًأحدًمعًالقضاء

ً.ًردهًبقصدًالقاضيًعلىًالمطروحة
ًمنهًتلقىًكانًأوًمساكنته،ًأوًالخصومًأحدًمؤاكلةًاعتادًقدًهوًكانًأوًله،ًخادماًاًالخصومًأحدًكانًإذا(3ً)

ً.ًبعدهًأوًالدعوًىًرفعًقبيلًهدية
ً.ميلًبغيرًالحكمًاستطاعتهًعدمًمعهاًيرجحًمودةًأوًعداوةًالخصومًأحدًوبينًبينهًكانًإذا(4ً)
 

أعضاء الدائرة األولى )فحص( -سلًفاالمبينة أسمائهم -ومن حيث إن أسباب طلب رد السادة المستشارين
 خاصة جلسة لنظره المحدد عليا، قضائية 62 لسنة 7423 بالمحكمة اإلدارية العليا عن نظر الطعن رقم

 :تتلخص فيما يلي وما بعدها من جلسات، ،2016/ 2/ 26 الموافق األحد يوم

فييي سييابقة هييي األولييى ميين نوعهييا يصييرح أحييد الييوزراء فييي الحكوميية فييي الصييحف )جريييدتي األهييرام، : أولً 
حيثثًقثالًوالمصري اليوم( عن تمنيه في أن تفصل المحكمة اإلداريية العلييا فيي هيذا الطعين أخيول أسيبو أ 

ا يًقدمتثهًهيئثةً"نتمنثىًأنًيقبثلًالطعثنًالثذ2016ًيونيثه22ًًفىًمؤتمرًصحفىًعقدًيومًاألربعاءًالموافقًنصا
قضثثاياًالدولثثةًإلثثىًالمحكمثثةًاإلداريثثةًالعليثثا،ًعلثثىًأنًيثثتمًسثثرعةًالفصثثلًفيثثهًخثثللًأسثثبو ً..."،ًكمثثاًأنًهثثذاً
الوزيرًهوًمستشارًسابقًبالمحكمةًاإلداريةًالعليا،ًوعملًبالدائرةًذاتهاًالتثيًسثتنظرًالطعثنًالمقثامًعلثىًحكثمً

كومثةًالمصثريةًعلثىًاتفاقيثةًترسثيمًالحثدودًالبحريثةًبثينًتوقيعًممثلًالح القضاءًاإلداريًالصادرًبشأنًبطلن
المتضثثمنةًالتنثثازلًعثثن2016ًًًسثثنةًًبريثثلإًيجمهوريثثةًمصثثرًالعربيثثةًوالمملكثثةًالعربيثثةًالسثثعوديةًالموقعثثةًفثث

ًعنًأنهًقبثلًتعيينثهًتيرانًوصنافيرًللمملكةًالعربيةًالسعوديةًمعًماًيترتبًعلىًذلكًمنًآثارًيجزيرت ،ًفضلا
التشثثثريعًبمجلثثثسًالدولثثثةًبصثثثفتهًالجمعيثثثةًالعوميثثةًلقسثثثمىًالفتثثثوىًًوبمنصثثبًوزيثثثرًكثثثانًيشثثثغلًمنصثثثبًرئثثثيسً

اليثثومًبنشثثرًهثثذهًالتصثثريحاتًفثثىًًوالمصثثرًيً،ًوقثثدًقامثثتًجريثثدتىًاألهثثرامالنائثثبًالثثثانيًلثثرئيسًمجلثثسًالدولثثة
،ًوبثثثالرجو ًللطعثثنًالماثثثلًنجثثدًأنًهيئثثثة2016ًهًيونيثث23ًأعثثدادهاًالصثثادرةًمنثثذًفجثثرًيثثثومًالخمثثيسًالموافثثقً

قضاياًالدولةًأودعتًظهرًيومًالخميسًأىًأنًالوزيرًمجدىًالعجاتىًأطلقًهذهًالتصريحاتًقبلًرفعًالطعنً
وتعريضًا  وهو األمر الذي يعد من ناحية أولى تدخًو من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائيةبيومً

وتحدييد جلسية  ،دارية العلييا بضيرورة قبيول طعين الحكوميةلإله يتضمن توجيها باستقولها فمضون تصريح
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فثننًالسثتجابةًلمثاًصثر ًبثهً ، ومن ناحية ثانييةعاجلة لنظر الشق المستعجل، بل والفصل فيه خول اسبو 
ًمثثنبعثثدًثلثثثةًأيثثامًلنظثثرًالطعثثنًالسثثيدًالثثوزيرًمثثنًخثثللًقيثثامًالثثدائرةًالمطلثثوبًردًمستشثثاريهاًبتحديثثدًجلسثثةً

وفثىًنفثسًاليثومًتثمًتحديثدًجلسثةًخاصثةًيثومً،2016ًًيونيثه23ًًحيثًتمًتقثديمًالطعثنًيثومًالخمثيسًً،تقديمه
وتثثثمًإعثثثلنًالخصثثثومًبثثثالطعنًمسثثثاءًنفثثثسًاليثثثومًلتمهيثثثدًاألرضًللفصثثثلًفثثثىًالشثثثق2016ًًيونيثثثه26ًًاألحثثثدً
 ً.خللًأسبو ًكماًقالًالوزيرًفيًالصحفًالعاجل

(ًعثثنًزيثثارةًاللثثواءًممثثدو 2016ًيونيثثه23ًًفثثىًالخمثثيس501ًًالعثثددًً–ًأنًمثثاًنشثثرًفثثيًجريثثدةً)المقثثالثانًيييا: 
أحثثثدًالخصثثثومًفثثثيًالثثثدعوى،ًوأحثثثدًللشثثثئونًالدسثثثتوريةًوالتشثثثريعية،ًوالثثثوزيرًهثثثوًًشثثثاهينًمسثثثاعدًوزيثثثرًالثثثدفا 

،ًعقثبًالنطثقًبثالحكمًفثيًالثدعويينًالمطعثون21ً/6ً/2016ًلمجلسًالدولةًيومًالثلثثاءًالموافثقً،ًالطاعنين
ًبثزعمالمنظورًأمامًالدائرةًاألولىً)فحثص(ًبالمحكمثةًاإلداريثةًالعليثا،ًًق62ًًلسنة74236ًفيهماًبالطعنًرقمً

ثثاً-رغبتثثهًفثثيًالحصثثولًعلثثىًنسثثخةًمثثنًهثثذاًالحكثثم،ًثثثمًمقابلتثثهًلثثرئيسًمجلثثسًالدولثثة لمثثاًهثثوًمنشثثورًبتلثثكًوفقا
،ًثثثمًالثثذيًيتثثرأسًالثثدائرةًذاتهثثاً)موضثثو (ًالتثثيًسثثتنظرًالطعثثنًحثثالًإحالتثثهًلنظثثرهًفثثيًدائثثرةًالموضثثو -الجريثثدة

مقابلتثثهًليمثثينًالعثثامًللمجلثثس،ًوهثثىًزيثثارةًومقابلثثةًغيثثرًمبثثررةًلممثثثلًعثثنًخصثثومًفثثىًالثثدعوىًيمثثثلهمًبشثثكلً
ذاًكانًوزيرًالدفا ًيًر غبًفىًالحصولًعلىًصثورةًمثنًالحكثمًفيجثبًأنًيطلثبًقانونىًهيئةًقضاياًالدولة،ًوا 

ذلكًمنًالجهثةًالمكلفثةًبالثدفا ًعنثهًوتمثيلثهًأمثامًالمحكمثةًوهثىًهيئثةًقضثاياًالدولثةًدونًإرسثالًمسثاعدهًإلثىً
،ًومنًالجديرًبالذكرًأنًمجلسًالدولثةًلثمًيصثدرًأىًردًلنفثىًوفورًالنطقًبهًمجلسًالدولةًيومًصدورًالحكم

 .بابهاهذهًالزيارهًأوًشر ًأس

ًالقثثاهرة،ًبجامعثثةًمنتثثدبًكمستشثثارًقثثانونيًالليثثلًأبثثوًصثثبرًيًالفتثثا ًعبثثد/ًالثثدكتورًالمستشثثارًالسثثيدًأنثالثاثثا:ً
ًترسيمًاتفاقيةًتوقيعًتاريخًمتزامنًمعًفيًالفخريةًالدكتوراهًسعودًآلًالعزيزًعبدًبنًسلمانًالملكًمنحتًوالتي
ًإلتمامًبالملكًالترحيبًحملةًمنًجزءًنذاكآًإعتبارهًتمًالذيًاألمرًوهوً،المصريةًالحكومةًالبحريةًمعًالحدود
ً.التفاقية

ا: رقثمًأنًالسيدًالمستشثارً/ًفثوزىًعبثدًالراضثىًسثليمانًأحمثدًعضثوًالثدائرةًالتثىًسثتنظرًالطعثنًالماثثلً)ًرابعا
والتىًيمثلهاًوزيرًالخارجية،ًوهوًأحدًالطثاعنينًفثىًً،(ًمنتدبًبوزارةًالخارجيةًالمصريةق62ًًلسنة74236ً
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المطلثثوبًوقثثفًتنفيثثذهًقضثثائية(70ًًلسثثنة43709ًً،43866ًًهثثذاًالطعثثن،ًوالصثثادرًفثثىًمثثواجهتهمًالحكثثمً)
لغائه. ًوا 

أنًالطعنًالمنظورًأمامًمستشاريًالدائرةًاألولثىً)فحثص(ًبالمحكمثةًاإلداريثةًالعليثاًمحثلًطلثبًالثرد،ًًخامساا:
،ًوبثاليومًذاتثهًحثددتًلثهًجلسثة،23ً/6ً/2016ًأود ًقلمًكتابًالمحكمةًاإلداريةًالعلياًيومًالخميسًالموافثقً

ثا،ًأيًأنًالطعثنًأود ًبقلثمًالكتثاب،ًوحثددتًلثهًجلسثة،ًوأعلثنًالخصثومً وأعلنًبهاًطالبًالردًبذاتًاليومًأيضا
26ً/6ًموافثثقًفثثيًيثثومًواحثثدًفقثثمًططًوعلثثمًطالثثبًالثثردًبعثثدًإعلنثثهًبتحديثثدًجلسثثةًلنظثثرًالطعثثنًيثثومً"األحثثد"ًال

المقامثثةًأمثثامًالمحكمثثةً-اللهثثمًإلًالطعثثونًالنتخابيثثة-فثثيًنظثثرًالطعثثوًنمسثثبوقةًالغيثثرً،ًهثثذهًالسثثرعة2016ً/
غيثثرً-وهثثوًمثثنًالخصثثومًفثثيًالطعثثن-اإلداريثثةًالعليثثاًفثثيًضثثوءًمثثاًأبثثديًمثثنًأسثثبابًسثثابقةًتجعثثلًطالثثبًالثثرد

حيثًتسيرًالخطواتًعلىًهذاًالنحوًوفقًماًصر ًبثهًالثوزيرًمجثدىًالعجثاتىًمثنًالفصثلًفثىًالشثقًًمطمئن
،ًعلثىًالثرغمًمثنًأنًالسثيدًالمستشثارًالثدكتور/ًجمثالًنثداًرئثيسًالمجلثسًورئثيسًالثدائرةًًالعاجلًخثللًأسثبو 

األولثثىًموضثثو ،ًوالسثثيدًالمستشثثارًالثثدكتور/ًعبثثدًالفتثثا ًًصثثبرىًأبثثوًالليثثلًسثثوفًيحثثالًللتقاعثثدًلبلثثو ًالسثثنً
يطلثثبًمثثنًًأىًخثثللًهثثذاًاألسثثبو ،ًوهثثوًمثثاًيفيثثدًأنًالثثوزيرًمجثثدىًالعجثثاتى2016ًيونيثثه30ًًالقانونيثثةًيثثومً

الدائرةًالفصلًفىًالشقًالعاجلًقبثلًإحالتهمثاًللتقاعثد،ًفضثلاًعلثىًأنًقثرارًالجمعيثةًالعموميثةًيثنصًعلثىًأنً
ممثثاًيفيثثدًأنًالجلسثثات12ًًدائثثرةًالفحثثصًجلسثثاتهاًيثثومًالثنثثينًاألولًوالثالثثثًمثثنًكثثلًشثثهرًبالقاعثثةًرقثثمًًتعقثثد

ألجدرًبالمحكمةًأنًتنظرًطعنًالحكومةًفىًوكانًمنًا2016ًيونيه20ًًالمخصصةًلهذهًالدائرةًانتهتًيومً
وهثىًجلسثةًالثنثينًً-وفقثاًلقثرارًالجمعيثةًالعموميثة–دورًالنعقادًالعادىًللدائرةًفثىًأولًجلسثةًسثوفًتعقثدهاً

حتثثىًتغلثثقًكثثلًأبثثوابًالشثثكًوالريبثثةًالتثثىًفتحهثثاًرعونثثهًمسثثلكًمسثثاعدًوزيثثرًالثثدفا 2016ًًيوليثثو4ًًالموافثثقً
دىًالعجثثاتى،ًإلًأنًالسثثرعةًغيثثرًالمبثثررةًلتحديثثدًجلسثثةًخاصثثةًعلثثىًهثثذاًكياسثثةًتصثثريحاتًالثثوزيرًمجثثًموعثثد

التثثأثيرًًبمظنثثةًتثثوحيالنحثو،ًوالصثثرارًعلثثىًنظثثرًالثثدائرةًلهثثذاًالطعثثنًقبثلًخثثرورًالسثثادةًالمستشثثارينًللمعثثا ً
ًوبثثينًالمظنثثةًتلثثكًشثثأنهًفثيًقامثثتًمثثنًدوًنًليحثثولًعلثىًمبثثدأًحيثثادًالقاضثثي،ًوذلثكًفهثثوًيلثثاًالسثثبيلًالقثانوني

ًدعواه.ًفيًاءالقض

ًإلىًالمتقاضيًاطمئنانًوجوبًقوامهاًأصوليةًقاعدةًعلىًيتأسسًالقاضيًحيادًمبدأًأنًحيثًإنًالمقرر
ًالتشريعيةًاألحكامًوصدحتً–هوًىًأوًتحيزًدوًنًوحدهًالحقًعنًإلًيصدرًلًقضاءهًوأنًالطبيعيًقاضيه
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ًإلىًأسبابًلديةًكانًإذاًالمتقاضيًحقًعنًتغفلًولمًالحيدةًهذهًوتوفيرًتدعيمًعلىًالقضاءًلشئوًنًالمنظمة
ًفيًالقضاءًوبينًالمظنةًتلكًشأنهًفيًقامتًمنًدوًنًليحولًالسبيلًيجدًأنًالحيدةًهذهًفيًالتأثيرًمظنة
ًترتبمًالتيًاألساسيةًالحقوًقًمنًكحقًبعينه،ًنزا ًنظرًعنًالقاضيًردًفيًحقهًمنحتهًثمًومنً–ًدعواه
ً.ذاتهًالتقاضيًبحق

4ً/1ًًبجلسةًق،132ًًلسنة1184ًًرقمًتحتًالعموميًبالجدولًالمقيدًالردًفيًالقاهرةًاستئنافًمحكمة)
/2016) 

ًثثًالدعوًىًفىًيفصلًأل:ًأولهماًأمرينًبينًليوازًنًالقضاة،ًردًبهاًنظمًالتىًبالنصوصًتدخلًفالمشر ًحين
ً،ًحيدتهمًفىًبالتالىًوالتأثيرًأطرافها،ًأحدًمماألةًمظنةًبهاًتقومًشبهةًداخلتهمًقضاةًثثًموضوعهاًكانًوأيا
ًردهمًالمشر ًأجازًثمًومن.ًًلمحتواهًتحريفاًاًبلًشأنها،ًفىًالقانوًنًحكمًلتطبيقًإنصرافاًاًعملهمًيكوًنًفل
ًردًيكوًنًأل:ًثانيهما.ًًبمناسبتهاًردهمًسببًقامًالتىًالدعوًىًنظرًوموالةًدونهمًليحولًحددها،ًأسبابًوفق

يذاءًحق،ًدوًنًبهمًالتشهيرًإلىًمدخلًاًالقضاة ًنظرًمنًلمنعهمًأوًعدواناا،ًقدرهمًمنًالتهوينًأوًمشاعرهم،ًوا 
ًبينًالتوفيقًإطارًفىًثثًالمشر ًيكفلًأنًبالتالى،ًضرورياًاًوكان.ًًولدداًاًكيداًاًفيهاًللفصلًتوقياًاًبذواتهاًقضايا
ًولًنطاقها،ًفىًيباشرًأنًينبغىًالتىًالحدودًيجاوزًلًالردًلحقًتنظيماًاًثثًبينهماًيوازًنًوبماًاإلعتبارين،ًهذين
ًالمرافعاتًقانوًنًمن148ًًالمادةًمن4ًًالفقرةًفنصت.ًاألصلىًالنزا ًفىًالفصلًتعطيلًإلىًموطئاًاًيكوًن

ًمعهاًيرجحًمودةًأوًعداوةًالخصومًأحدًوبينًبينهًكانًإذاًالقاضىًردًبجوازًتقضىًالتىًوالتجاريةًالمدنية
ًالمودةًأنًذلكًتطبيقه،ًمتطلباتًبهاًتنفلتًلًمحددةًضوابمًعلىًيقومًميل،ًبغيرًالحكمًاستطاعتهًعدم

نًوالعداوة ًمظاهرًمنًإلًيقومًلًعليهاًالدليلًأنًإلًاألعماق،ًفىًالغائرةًالنفسيةًالعناصرًمنًكانتاًوا 
ًأنًبالتالىًلزماًاًوليس.ًوعدماًاًوجوداًاًالمظاهرًهذهًمعًدائراًاًإثباتهاًليكوًنًعنها،ًتفصحًأوًبهاًتشىًخارجية
ًتضافرهاًيكوًنًوأنًلوجودها،ًالحالًقرائنًترشحًأنًيكفىًبلًتأويلا،ًيقبلًلًجازماًاًمباشراًاًالدليلًهذاًيكوًن
ًإليهاًمؤدياًا ًعامًمعيارًعلىًيقومًسبباًاًالقضاةًلردًيوفرًأنًهوًفيه،ًالمطعوًنًالنصًإليهًقصدًماًكذلك.
نًحصرها،ًيتعذرًالتىًالصورًمنًلعديدًيتسع ًوأحدًقاضًبينًتقومًشخصيةًمشاعرًأنًجامعهاًكانًوا 

ًيستقيمًفلًسلبياا،ًأمًإيجابياًاًالميلًهذاًكانًسواءًمستطاعاا،ًميلًبغيرًقضاؤهًيكوًنًألًمعهاًيرجحًالخصوم
ًلًالتىًبالشبهاتًمحاطاًاًيكوًنًأنًعلىًالقضائيًبالعملًونأياًاًالحتمال،ًلهذاًاواحتراًزًوجودهًمعًالحقًميزان
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ًفيهًالمطعوًنًالنصًصيغًتجرده،ًإلىًمعهاًيطمئن ًضبطهاًيستحيلًالنفسيةًالعواملًبأنًثالثاًاًومردود.
ًثثًمظاهرهاًتحققًعندًتطبيقهاثثًزمامًيكوًنًأنًيتعينًبلًتجليها،ًقاطعةًبفواصلًتعريفهاًولًجامدة،ًبنصوص

ً.نطاقهاًمجاوزةًفىًمفرطاًاًإتساعهاًولًبها،ًيحيمًأنًعلىًقاصراًاًإقتضابهاًيكوًنًفلًمرناا،

ًرقم-8ًًفنيًمكتب-16/11/1996ًًبجلسةًقضائية16ًًلسنة38ًًرقمًفيًالطعنًالعلياًالدستوريةً)المحكمة
ً(169ًالصفحةًرقم-1ًًالجزء

رد السادة مام دائرة الرد نلتمس قبول طلب لتلك األسباب واألسباب األخري التي سيبديها طالب الرد أ
 المستشارين المبينة أسمائهم سلًفا

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 

 المقر بالرد

 أحمد فوزى أحمد إبراهيم

 167المطعون ضده رقم 
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