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  .رئٌس محكمة القضاء اإلداريونائب رئٌس مجلس الدولة، / السٌد المستشار 

تحٌة طٌبة وبعد 

 :- مقدمه لسٌادتكم

 زٌنب عشماوى عشماوى مصطفى/ السٌدة 

 القاهرة  -  حلوان-  الدور الثامن1 شقة –برج المصطفى -  ب الشارع القبلى10فى / المقٌمة

 ش سوق 1المختار المركز المصري للحقوق اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة الكائن وطنهاوم

القاهرة  – وسط البلد – الدور الرابع - التوفٌقٌة 

ضد 

 "بصفته"رئٌس الجمهورٌة / السٌد 

" بصفته"رئٌس مجلس الوزراء      / السٌد 

" بصفته "وزٌر الكهرباء والطاقة  / السٌد 

الموضوع 

الدكتور  (المطعون ضده الثانى)فوجئت الطاعنة بما صرحت به الجهات اإلدارٌة على لسان 

، كما أعلن % 7هشام قندٌل بصدور قرار من مجلس الوزراء بزٌادة أسعار الكهرباء بنسبة 

، ولتمرٌر هذه % 15أٌضا على أن المستهدف هو زٌادة هذه النسبة فً المستقبل لتصل إلً 

الزٌادة شعبٌاً ردد ممثلى الجهات اإلدارٌة تصرٌحات بأن هذه الزٌادة لن تمس محدودي الدخل 

فى محاولة إلخفاء الحقٌقٌة من أن هذه الزٌادة ستمثل عبء إقتصادى وإجتماعى على كاهل كل 

األسر بداٌة من األسر الفقٌرة مروراً بالطبقة المتوسطة ومنهم الطاعن، انتهاءا بالطبقات الغنٌة 

 :أٌضا، وحٌث جاء جدول الزٌادة على النحو التالى

 كٌلو وات شهرٌاً، 50 إلى 1 وهً األسر التى ٌصل معدل إستهالكها من :الشرٌحة األولً

وهذه الشرٌحة تم إعفائها من الزٌادات، وبالطبع عدد المستهلكٌن فى هذه الشرٌحة قلٌل جداً 

على عكس ما تدعى الجهات اإلدارٌة أنها الشرٌحة األكبر، فهذه الشرٌحة فاتورتها ال تزٌد على 

مضافاً إلٌها  ( جنٌه ونصف2.50=  خمسة قروش  x كٌلووات 50)جنٌهان ونصف شهرٌاً 

 .رسوم النظافة والضرائب 
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 كٌلو وات وهً مقسمة فً 50بٌنما شملت زٌادة األسعار على األسر التً تستهلك أكثر من 

 :الشرائح التالٌة

الساعة شهرٌاً وهً أسر ذات منزل / كٌلو وات200 : 51 أسر تستهلك من :الشرٌحة الثانٌة

بسٌط ٌتضمن ثالجة صغٌرة، وتلفزٌون، ومكواه، وعدد قلٌل من اللمبات، وٌقدر عدد 

 قرش 11 ملٌون مستهلك من بعض سكان الرٌف والعمال، والسعر القدٌم 5المستهلكٌن فٌها ب

 قرش للكٌلو وات ،ثم 0.5 جنٌه،وتقدر الزٌادة ب 19للكٌلو وات، متوسط الفاتورة قبل الزٌادة 

 .ٌضاف إلٌها بالطبع رسوم النظافة والضرائب

الساعة شهرٌاً، وتمثل شرٌحة / كٌلو وات350 : 201 األسر التى تستهلك من :الشرٌحة الثالثة

الموظفٌن، وهى الشرٌحه األعلى عدداً ، والتً تمتلك جهاز كمبٌوتر بجانب التلفزٌون 

 ملٌون مستهلك، وكان السعر القدٌم 35والرٌسٌفر والثالجة وٌصل عدد المستهلكٌن فٌها حوالً 

 قرش 1.5 جنٌه، وتقدر الزٌادة ب 43 قرش للكٌلو وات، متوسط الفاتورة قبل الزٌادة 16

 .للكٌلو وات، ثم ٌضاف إلٌها رسوم النظافة والضرائب 

الساعة شهرٌاً وهً األسر التً / كٌلو وات650 :351األسر التى تستهلك من :الشرٌحة الرابعة

تمتلك جهاز تكٌٌف أو إثنٌن وال ٌتم تشغٌلهم إال فى أشهر الصٌف، وتعد ثانى الشرائح األعلى 

 ملٌون مستهلك، وكان السعر 30عدداً بعد الشرٌحة الثالثة حٌث ٌقدر عدد المستهلكٌن فٌها ب

 جنٌه، وتم زٌادة أسعارها بما 115 قرش للكٌلو وات، متوسط الفاتورة قبل الزٌادة 24القدٌم 

 . قروش للكٌلو وات ثم ٌضاف إلٌها الضرائب والرسوم 3ٌعادل 

ساعة شهرٌاً وهً أعلى / كٌلو وات1000 : 651األسر التى تستهلك من :الشرٌحة الخامسة

فئات الطبقة المتوسطة، والتى تمتلك أكثر من جهاز تكٌٌف وأكثر من تلٌفزٌون وأكثر من جهاز 

 39 ملٌون مستهلك،وكان السعر القدٌم 5كمبٌوتر، وٌقدر عدد المستهلكٌن فٌها بما ٌزٌد عن 

 6 جنٌه، وتم زٌادة أسعارها بما ٌعادل 251,50قرش للكٌلو وات، متوسط الفاتورة قبل الزٌادة 

 . قروش للكٌلو وات ثم ٌضاف إلٌها الضرائب والرسوم  

وهً شرٌحة األسر األكثر ثراءاً أو كبار المستهلكٌن، وهً األسر التً :الشرٌحة السادسة

 ألف أسرة، وكان السعر 150الساعة وٌصل عددها إلً / كٌلو وات1000ٌتجاوز استهالكها ال 

 جنٌه، وتم زٌادة أسعارها 731,15 قرش للكٌلو وات، متوسط الفاتورة قبل الزٌادة 48القدٌم 

 .  قروش للكٌلو وات ثم ٌضاف إلٌها الضرائب والرسوم  9بما ٌعادل 

 :وهذه الزٌادات دفعت الطاعنة للطعن على علٌها لألسباب التالٌة

 :القرار الطعٌن غٌر قائم على سبب صحٌح

بمطالعة جدول الزٌادات السالف بٌانه فى صدر صحٌفة الطعن نجد أن مضمون الزٌادات 

ٌستهدف باألساس متوسط اإلستهالك للشرائح األكثر عدداً والتى تضم الشرائح الثانٌة والثالثة 

والرابعة والخامسة،وهذه الزٌادة فً األسعار سوف تمثل عبء اقتصادى إضافى على كاهل كل 

فضالً عن ما أعلنته الحكومة من زٌادة فى أسعار الغاز المنزلى - ومنها الطاعنة-األسر 

والضرائب غٌر المباشرة، وغنى عن البٌان أن األسرة الواحدة ربما تتدرج خالل السنة بٌن 
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الشرائح المختلفة فالطاعنة كانت تعمل بإحدى شركات قطاع األعمال العام، وبلغت السن 

القانونٌة للتقاعد واآلن بالمعاش، وتقطن فى منزل هى وزوجها الذى أحٌل للمعاش أٌضا 

 جنٌه، متوسط اإلستهالك 1000ومعهما فى نفس الشقة ابن وابنه، وتتقاضى معاشاً شهرٌاً قدره 

 1300 إلى 800 كٌلو وات، ومتوسط االستهالك فى الصٌف من 500 إلى 300فى الشتاء 

 : على النحو التالى2012كٌلو وات حٌث جاءت بعض فواتٌرها خالل العام 

 . جنٌة 44 كٌلو وات ٌعادل 319 معدل اإلستهالك 2012شهر ماٌو 

 . جنٌة 38 كٌلوا وات ٌعادل 297 معدل االستهالك 2012شهر ٌونٌه 

 . جنٌة121 كٌلو وات 815 معدل االستهالك 2012شهر أغسطس 

 . جنٌة 421 كٌلو وات 1363 معدل االستهالك 2012شهر سبتمبر 

 . جنٌة 417 كٌلو وات 1328 معدل االستهالك 2012شهر اكتوبر

 . جنٌة92 كٌلو وات 535 معدل االستهالك 2012شهر نوفمبر 

 (تراجع حافظ المستندات)

كانت تستهلك ما ٌعادل  (وباألسعار القدٌمة)فطبقا لهذه الحافظة فإن تعرٌفة الكهرباء وحدها 

من % 10نصف معاش الطاعنة خالل أشهر الصٌف، وخالل أشهر الشتاء تستهلك ما ٌعادل 

دخل الطاعنة أى أن متوسط ما تستقطعه الطاعنه من معاشها خالل العام لسداد فاتورة الكهرباء 

 جنٌه سنوٌاً وفقا لألسعار القدٌمة، وٌضاف إلٌها أسعار باقى 2500 إلى 2000ٌتراوح من 

الخدمات العامة كالتلٌفون والغاز والمٌاه والصرف الصحى والمواصالت، فضالً عن أسعار 

السلع األساسٌة الالزمة لحٌاة األسرة ومعٌشتها، باإلضافة لألدوٌة والعالج وهو ما ٌوضح أن 

أى زٌادات فى أسعار الخدمات العامة سٌمثل ضغطاً  اقتصادٌاً كبٌر على كاهل االسرة 

وٌحرمها من إمكانٌة تحقٌق التوازن بٌن ما تحصل علٌه من دخل وما تحتاجه من خدمات 

للمعٌشة الالئقة أو الكرٌمة فارتفاع األسعار ومنها أسعار الكهرباء وزٌادة الضرائب سٌجبر 

األسر ومنها الطاعنة على التخلى عن جزء من العالج الضرورى أو الغذاء الالزم من أجل 

سداد الفواتٌر المستحقة، خاصة فى ظل تدنى األجور والمعاشات فى المجتمع ، وعدم تحدٌد حد 

أدنى لها ٌتناسب وسلة المستهلك ومتوسط نسبة اإلعالة فى المجتمع ، وهو ما ٌعنى أن األسعار 

بٌن األجور وبٌن -  المتسعة باألساس–الجدٌدة للكهرباء ثم باقى الخدمات ستزٌد من الفجوة 

األسعار بما ٌوضح أن القرار الطعٌن لم ٌقم إال على سند تمكٌن الشركات العامة من جباٌة 

األموال دون مراعاة البعد االجتماعى للخدمة التى تقدمها ، ودون النظر لإلطارٌن اإلجتماعى 

واإلقتصادى الضاغطٌن على كل األسر مما ٌعصف بأى مبررات منطقٌة أو مالئمة لتسوٌق 

هذه الزٌادة  وٌجعلها غٌر قائمة على سبب صحٌح، وهو ما ٌخضع لرقابة محكمة القضاء 

القانون قد ٌفسح لإلدارة قدراً من الحرٌة تستقل من : " اإلدارىالتى إستقرت مبادئها على أن 

 إذا كانت –خالله بوزن مناسبات إصدار القرار وتقدٌر مدى مالءمة أو عدم مالءمة إصداره 

اإلدارة حرة فى تقدٌر مناسبة القرار اإلدارى ومالءمته فإن ثمة إلتزاماً علٌها أن تضع نفسها 

فى أفضل الظروف وأنسب الحلول للقٌام بهذا التقدٌر وأن تخرج بروح موضوعٌة بعٌداً عن 
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أن تقدٌر :  مؤدى ذلك–البواعث الشخصٌة وبشرط أال ٌكون لدٌها العناصر الالزمة إلجرائه 

تخضع جهة االدارة فى ذلك لرقابة القاضى االدارى - المالءمة ٌجب أن ٌقوم على أسباب مقبولة

 للقاضى االدارى –الذى ال ٌتعرض لتقدٌر جهة االدارة فى ذاته وإنما للظروف التى أحاطت به 

أن ٌتحرى بواعث  القرار ومالبساته للوقوف على الهدف الحقٌقى الذى تنشده اإلدارة من 

 " القرار وما إذا كان مصدره قد تغٌا وجه المصلحة العامة أم تنكب السبٌل وانحرف عن غاٌته

 جلسة – ق 41 /4169والطعن رقم - 12/3/1995 جلسة – ق 41 لسنة 385الطعن رقم  )

26/12/1999.) 

 :القرار الطعٌن ٌناهض مبد المشروعٌة

ٌقوم االقتصاد " علً أن 5مـــــــادة  فً 2011 مارس 30 الصادر فً نص اإلعالن الدستوري

فً جمهورٌة مصر العربٌة على تنمٌة النشاط االقتصادي والعدالة االجتماعٌة وكفالة األشكال 

 "المختلفة للملكٌة والحفاظ على حقوق العمال

تقر " 10المادة  فً العهد الدولً الخاصبالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌةوالثقافٌةكما نص 

 : يالدول األطراف فً هذا العهد بما ٌل

وجوب منح األسرة، التً تشكل الوحدة الجماعٌة الطبٌعٌة واألساسٌة فً المجتمع، أكبر قدر 

 "..............................ممكن من الحماٌة والمساعدة، 

تقر الدول األطراف فً هذا العهد بحق كل شخص فً مستوى معٌشً كاًف له "11المادة 

وألسرته، ٌوفر ما ٌفً بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه فً تحسٌن متواصل 

وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابٌر الالزمة إلنفاذ هذا الحق، معترفة فً . لظروفه المعٌشٌة

 ".رهذا الصدد باألهمٌة األساسٌة للتعاون الدولً القائم على اإلرتضاء الح

ن زٌادة األسعار تحٌل بٌن قٌام الدولة بالتزاماتها التً مراجعه النصوص سالفة الذكر توضح أ

نصت علٌها فً الدستور والمواثٌق الدولٌة حٌث تخل بشكل واضح بالعدالة االجتماعٌة، كما 

 . تخل هذه الزٌادة بالتزامات الدولة تجاه مواطنٌها فً كفاله مستوي معٌشً الئق

 الشق المستعجل

ٌشترط لوقف "  على أنه 1972 لسنه 47 من قانون مجلس الدولة رقم 49تنص المادة 

ركن الجدٌة بأن ٌكون الطلب قائما : تنفٌذ القرار المطعون فٌه تحقق ركنٌن مجتمعٌن أولهما 

ركن : بحسب الظاهر من األوراق على أسباب ٌرجح معها إلغاء القرار المطعون فٌه وثانٌهما 

 ".بأن ٌترتب على تنفٌذ ذلك القرار نتائج ٌتعذر تداركها : االستعجال 

لما كانت سلطة وقف التنفٌذ متفرعة من " كما إستقرت محكمة القضاء اإلدارى على أنه 

سلطة اإللغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونٌة التً ٌبسطها القضاء اإلدارى على 

القرار اإلدارى على أساس وزنه بمٌزان القانون وزنا مناطه إستظهار مشروعٌة القرار أو 

عدم مشروعٌته من حٌث مطابقته للقانون فال ٌلغى قرار إال إذا إستبان عند نظر طلب اإللغاء 

أنه قد أصابه عٌب ٌبطله لعدم االختصاص أو مخالفة القانون أو االنحراف بالسلطة وال ٌوقف 
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قرار عند النظر فً طلب وقف التنفٌذ إال إذا بدا من مخالفة القانون أو االنحراف بالسلطة وال 

ٌوقف قرار عند النظر فً طلب وقف التنفٌذ إال إذا بدا من ظاهر األوراق إن النعً على القرار 

بالبطالن ٌستند إلى أسباب جدٌة وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف 

 "التنفٌذ مؤقتا لحٌن الفصل فً طلب اإللغاء

  "25/11/1961جلسة _ ق 14 لسنه 137طعن رقم _ حكم محكمة القضاء األدارى "

 :-ركن الجدٌة - 1

ٌتوفر ركن الجدٌة نظرا لرجحان إلغاء القرار المطعون فٌه لمخالفته واإلعالن الدستورى 

 .والمواثٌق الدولٌة التً صادقت علٌها مصر

 :-ركن االستعجال - 2

ٌتوافر ركن االستعجال لوجود خطر ٌهدد ملكٌة السلم واالمن االجتماعً للمواطنٌن وٌؤثر 

 .بشكل مباشر علً استقرار احوالهم االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 

 بنــاء علٌــه

 :-تلتمس الطاعنة الحكم لهم باآلتً 

وبعد قبول الدعوى شكالً بصفة مستعجلة وقف تنفٌذ قرار زٌادة أسعار الكهرباء ، :- أوالً 

وإلغاء القرار السلبً باإلمتناع عن العودة لألسعار القدٌمة قبل زٌادتها،وما ٌترتب علً ذلك  

 .من آثار مع تنفٌذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعالن 

وإلزام المطعون ثار آوما ٌترتب على ذلك من وفى الموضوع إلغاء القرار الطعٌن،:- ثانٌا 

 . ضدهم بالمصارٌف ومقابل اتعاب المحاماة 

 وكٌل الطاعنة

 عالء عبد التواب 

 محمد عادل

 المحامون 
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 :     بناء على طلب /   /نه فً ٌوم        الموافق   ا

 زٌنب عشماوى عشماوى مصطفى/ السٌدة 

 القاهرة  -  حلوان-  الدور الثامن1 شقة –برج المصطفى -  ب الشارع القبلى10فى / المقٌم

 شارع 1 المختارالمركز المصري للحقوق اإلقتصادٌة واإلجتماعٌةالكائن مقره  اوموطنه

 القاهرة، - قسم االزبكٌة– اإلسعاف – الدور الرابع – سوق التوفٌقٌة 

ضد 

 "بصفته"رئٌس الجمهورٌة / السٌد 

" بصفته"رئٌس مجلس الوزراء      / السٌد 

" بصفته "وزٌر الكهرباء والطاقة  / السٌد 

 

 مٌدان سفنكس المهندسٌن / وٌعلنواسٌادتهم جمٌعا بهٌئة قضاٌا الدولة الكائن 

/  مخاطبا مع

 الموضــــــوع

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إلٌهم كالً بصورة من هذا الطعن للعلم بما 

  .جاء به وإجراء مقتضاه

/ وألجل العلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


