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. القاىرة– وسط البمد 

ضػػػػػػػػد 
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السيد مدير ادارة ترخيص المرور       بصفتو 

 الموضوع

الطاعن من سائق التاكسي االبيض المستفيدين من مشروع  إحالل التاكسي الذى ترعاه وزارة 
المالية وقام بتخريد سيارتو القديمة تمييدًا الستالم سيارة جديد كما ينص عمى ذلك مشروع 

 والذى نص عمى عدم  الترخيص السيارة 121اإلحالل والذى أقيم في أعقاب صدور القانون 
األجرة التي مر عمى صنعيا عشرون عامًا بما في ذلك سنة الصنع واستمم الطالب السيارة 

 وحالة الفوضى والغياب 2011 يناير 25الجديد، وانتظم في سداد األقساط ولظروف قيام ثورة 



األمني وكثرة السرقات التي تعرضت ليا سيارات األجرة واالحتجاجات واالعتصامات وقطع 
الطرق تراكمة المديونة عمى الطالب وتعثر في سداد األقساط  

ولما كانت إدارات المرور تطمب من مالكىسيارات التاكسي االبيض ضرورة أحضار خطاب من 
البنك المقرض يفيد انتظاميفي سداد األقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة، فقد تعثر عمى 

السائقين تجديد تمك الرخصة مما أدى إلى وقوع ىؤالء السائقين تحت ضغط الحاجة ومتطمبات 
الحياه في مأزق كبير ومأساة ال فكاك منيا فيم ال يستطيعون قيادة السيارة األجرة دون ترخيص  

ن قاموا .  وقياميم بإيقاف سياراتيم يؤدى إلى تراكم المديونية عمييم وزيادة األقساط المتأخرة وا 
. بقيادة السيارة برخص منتيية تعرضوا لممخالفات والغرامات المالية أو سحب السيارة

ر لصالحة د لم ينص عمى إحضار خطاب من البنك الصا155ولما كان قانون المرور رقم 
نما اشترط مواصفات ومتطمبات في السيارة حتى تم ترخيصيا وأن تكون السيارة ممكًا  حظر بيع وا 
لمن يرخص لو بيا وكانت كل تمك الشروط متوافرة في حق الطالبفانو ال يحق إلدارات المرور 

ن كان العمل  درج بأقسام المرور عمى تعميق تجديد  نو وا  االمتناع عن تجديد تراخيص سياراتيم وا 
ترخيص المركبة عمى سداد المرخص لو لمقسط المستحق عمية من ثمنيا لمجية البائعة فإن 

فإن المحافظة عمى المال العام بحسبان أن . الباعث عمى ذلك ىو الحرص عمى المال العام
لمضمانات الكثيرة التي  (أي المحافظة  )الجيةالبائعة لتمك السيارات ىي البنوك الوطنية متحققة 

قام البنك بأخذىا عمى العميل أو المتعاقد كحظر بيع السيارات  وحظر نقل الممكية إال بموافقة 
البنك إلى غير ذلك من الضمانات االمر الذى يصبح معو االمتناع  عن تجديد تراخيص السيارة 

تعسفًا من جية المرور  

ال سيما وقد صدرت محكمة القضاء اإلداري حكمًا تاريخيًا في واقعو مماثمو في القضية رقم -
 ق حيث أصدرت حكميا بإلزام وزارة الداخمية بتجديد ترخيص السيارات األجرة 58 لسنة 17469

الممموكة لبنك ناصر االجتماعي ومباعو بالتقسيط لعدد من المواطنين حيث قالت المحكمة في 
 2004صدارة حكميا الصادر في عام 

وبناًء عميو فإنو ىذا العقد ولو تضمن شرطًا مانعًا من التصرف فإن ذلك ال يخل بحق المشترى  
في سمطة االستغالل واالستعمال بما مؤداه حق المشترى في تجديد ترخيص المركبة ولو تخمف 



باعتبارىا ممموكة لو قانونًا مالم يفسخ  العقد قضاء أو أتفافا وىو ما ال يجوز . عن سداد أقساطيا
معو إلدارة المرور المختصة االمتناع عن تجديد ىذا الترخيص مالم يحصل المشترى عمى موافقة 

من البائع بذلك باعتباره إن ىذا استحداث لشرط من جية اإلدارة لم يتطمبة  المشرع وىو ما 
يجعل امتناع  إدارة المرور المختصة عن تجديد ترخيص السيارات محل التداعي لعدم تقديم 

األمر الذى . خطاب بالموافقة من البنك البائع بالتقسيط غير قائم عمى سبب صحيح قانونًا 
. يتوجب معو القضاء بإلغاء القرار المطعون من مع ما يترتب عمى ذلك من أثار

توافر ركني الجدية واالستعجاؿ 

حيث أنو من المستقر عميو أنو يحق لمطاعن من توافر في دعواه ركني الجدية واالستعجال ان 
يطمب في عريضة دعواه طمبا مستعجال ، وأن عمي المحكمة التي تنظر الدعوي أن تستجيب 

ليذا الطمب إذا استبان ليا من ظاىر األوراق أن طمبو قائم عمي اساس الجدية وعمي وجو 
. االستعجال

ومن المستقر عميو فقيا وقضاءا لمحكم بوقف التنفيذ توافر ركنين أساسيين إعماال لنص المادة 
 الخاص بمجمس الدولة ، أوليما يتعمق بركن الجدية بأن 1972 لسنة 47 من القانون رقم 49

يكون إدعاء الطاعن قائما عمي أسباب جدية بحسب الظاىر يرجح معيا إلغاء القرار ، وثانييما 
. االستعجال بأن يترتب عمي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركيا

ركف الجدية  

 لسنة 155 المعدل بالقانون رقم 1973 لسنة 66تنص المادة الثانية من قانون المرور رقم 
......" زز ال يجوز بغير ترخيص تسيير أية مركبة في طريق ".............. عمي أن 1999

يقدم طمب الترخيص من مالك المركبة أو من " من القانون المذكور عمي أن 10وتنص المادة 
...." نائبو إلي قسم المرور المختص مرفقا بو المستندات المثبتو لشخصيو وصفتو وممكية المركبة

 من القانون ذاتو عمي شروط الحصول عمي الترخيص وتتعمق بالوفاء 11وتنص المادة 
بالضرائب والرسوم المقررة والتأمين من المسؤلية واستيفاء شروط االمن والمتانو ، ونصت الماده 

: يقبل في أثبات ممكية أحد المستندات االتية" من الالئحة التنفيذية لمقانون المذكور عمي أن 214
المحرر الماضمن عقد شرائيا من المصنع المنتج أو إحدي زكاالت بيع المركبات المقيدة بيذه \



الصفة في السجل التجاري المعتمدة بإدارات المرور ، المحرر المتضمن عقد شرائيا مصدقا عمي 
....." توقيع البائع بأحد مكاتب التوثيق المختصة 

ومن مفاد ما تقدم فأن كافة شروط ترخيص المركبة المنصوص عمييا في قانون المرور والئحتو 
التنفيذية تتنطبق في حق الطاعن ، وأن استحداث شرط تقديم خطاب موافقة البنوك البائعو ، وىو 
ما ال يجد سندا لو من أحكام القانون النو فضال عن تحقق صفو الممكية لممدعي فأن أستحداث 
ىذا الشرط الذي لم يتطمبو القانون لمحصول عمي الترخيص يعد إضافو وتعديال ألحكام القانون 
بغير اإلجراءات ومن سمطة غير مختصة دستوريا ، وبنلء عميو فأن امتناع إدارات المرور عن 
تجديد الترخيص لسيارات التاكسي االبيض التابعو لممشروع احالل التاكسي غير قائم عمي سند 

من القانون وىو ما يوجب إلغاءه  

ركف االستعجاؿ  

بان يترتب عمي تنفيذ القرار االداري المطعون عميو نتائج يتعذر تداركيا وىذا الركن متوافر 
ويتحقق ايضا لما ينطوي عمييا القرار اذا استمر تنفيذه فمن شأنو حرمان المدعين من االستفادة 

بسياراتيم وحجب مصدر رزقيم ، وىو ما يوجب إلغاء القرار الطعين  

 وبناء عمية

: يمتمس الطالب تحديد أقرب جمسة لمحكـ باآلتي

دارات المرور بتجديد  قبول الطعن شكاًل و بصفة مستعجمة: أوالًال  الحكم بإلزام وزارة الداخمية وا 
الترخيص لسيارات التاكسي االبيض المشتركة في المشروع القومي الحالل التاكسي دون اشتراط 

إخطار خطاب من البنك بالموافقة، مع تنفيذ الحكم بموجب مسودتو وبدون اعالن  

الغاء القرار الطعين ووما يترتب عمي ذلك من اثار ، أثار والزام المطعون ضدىم : ثانياً 
. بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة 

 وكذلك حفظ كافة حقوق الطاعين األخري

 



إعالن 

/   /     أنو في يوم       الموافق   

المركز المصري لمحقوؽ /ومحمو المختار، ىاني ادوارد بسطاوي/ السيدوبناء عمي طمب
الدور –  شارع سكة الفضؿ متفرع مف شارع طمعت حرب 1االقتصادية واالجتماعية، الكائف 

. القاىرة– وسط البمد – الثالث 

 أنتقمت أنا                 محضر محكمة         

 :  وأعمنت كال مف 

وزير الداخمية         بصفتو / السيد 

مدير االدارة  العامة  لممرور      بصفتو / السيد 

السيد مدير ادارة ترخيص المرور       بصفتو 

 الجيزه  - ميداف سفنكس الميندسيف/ ويعمنوا سيادتيـ جميعا بييئة قضايا الدولة الكائف 

 ........................................./ مخاطبا مع
 لموضػػػػػػوعا

أنا المحضر سالؼ الذكر إنتقمت و أعمنت المعمف إلييـ كال بصورة مف ىذا الطعف لمعمـ بما جاء بو 
جراء مقتضاه  وا 

/ وألجؿ العمـ 

 

 

 


