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بموجب صحیفة اودعت قلم كتاب محكمة تخلص وقائع الدعوي في ان المدعي قد اقامھا 
-:، وطلب في ختامھا الحكم ٢٦/٥/٢٠١٣القضاء االداري بالقاھرة بتاریخ 

.بقبول الطعن شكال -:اوال 
ضمن شھداء الثورة بصفھ مستعجلة بوقف تنفیذ القرار السلبي باالمتناع عن ادراج اسم نجلھ- :ثانیا 

وما یترتب علي ذلك من اثار اخصھا الزام المدعي علیھم بتعویض ذویة ومحبیة تعویضا ادبیا ومادیا 
بأعتبارة احد شھداء الثورة علي ان تخصص كل الحقوق المالیة المترتبة علي وقف تنفیذ والغاء القرار 

.الحكم بمسودتھ وبدون اعالن لعالج سرطان االطفال مع تنفیذ ٥٧٣٥٧الطعین لصالح مستشفي 
وفي الموضوع بألغاء القرار الطعین والزام المدعي علیھم بالمصروفات ومقابل اتعاب -:ثالثا 

.المحاماه

وھو احد شھداء " جیكا " وذكر المدعي شرحا لدعواه انھ والد جابر صالح جابر الشھیر بـ 
الذكري االولي الحداث محمد محمود بتاریخ الثورة المصریة ، والذي لقي ربة الكریم في

حیث اصیب بطلقات ناریة في انحاء متفرقة من جسمة ، وعلي اثر ذلك تم نقلة الي ٢٠/١١/٢٠١٢
.مستشفي القصر العیني القدیم متاثرا بأصاباتة مما ادي الي استشھادة 

مود الحیاء ذكري واحد ممن خرجوا الي شارع محمد مح" جیكا " واضاف المدعي ان 
٢٥والذین تم اعتبارھم من ضحایا ثورة ٢٠١١الشھداء الذین لقوا حتفھم في ذات الشارع في نوفمبر 
في احیاء ذكري وقد تعرض المشاركین ) ٨٨( ینایر طبقا لبیان المجلس االعلي للقوات المسلحة رقم 
عتداء ونفس الیات القتل التي لنفس اال" جیكا " ھذة االحداث العتداء قوات الشرطة علیھم فتعرض 

.خرجت لیحتج علیھا ، وترتب علي ذلك اصابتة بطلق ناري اودي بحیاتة 



بطلب " المدعي علیھم بصفتھم " واستطرد المدعي انة تقدم عبر التلغراف الي الجھات المعنیة 
ھم ، وذلك قیاسا علي وحدة من بین شھداء الثورة ومعاملتة المعاملة المقررة ل" جیكا " العتبار نجلة 

الظروف وتشابھ االحداث ، لكن المدعي علیھم لم یستجیبوا لھذا الطلب الذي یجد سندة في الواقع 
والدستور والقانون المصري ، مما یجعل امتناعھم عن اعتبار نجلة من بین شھداء ثورة الخامس 

اداریا سلبیا باالمتناع مخالفا للدستور والعشرین من ینایر اسوة بباقي من تقرر اعتبارھم كذلك ، قرارا
.والقانون والمواثیق الدولیة حریا بالطعن علیة بااللغاء وھو االمر الذي حدا بة الي اقامة دعواه 

٢٥/٦/٢٠١٣وقد عین لنظر الشق العاجل من الدعوي امام محكمة القضاء االداري بالقاھرة جلسة 
.الدولة العداد تقریر بالراي القانوني في الدعوي وفیھا تقرر احالة الدعوي الي ھیئة مفوضي

وجري ١٥/٨/٢٠١٣وحیث وردت الدعوي الي ھیئة مفوضي الدولة وقد عین لتحضیرھا جلسة 
بمحاضرھا وفیھا قدم الحاضر عن المدعي ستھ حوافظ تداولھا بجلسات التحضیر علي النحو الثابت 

تقرر حجز الدعوي للتقریر ٥/٩/٢٠١٣، وبجلسة بالمستندات طویت علي المستندات المعالة بغالفھا
اودع الحاضر عن ١١/٩/٢٠١٣ومذكرات ومستندات خالل اسبوع ، وخالل ھذا االجل وبتاریخ 

المدعي عدد ثالث حوافظ بالمستندات طویت علي المستندات المعالة بغالفھا ومذكرة بدفاع ، ولم یتقدم 
.لي الدعوي الحاضر عن جھة االدارة بثمة مستندات للرد ع

.وبناء علیة جري اعداد التقریر الماثل بالرأي القانوني 

الــرأي الـقـانـوني

-:ومن حیث ان المدعي یھدف من دعواه الماثلة وفقا لتتكییف القانوني الصحیح الي طلب الحكم 
قرار بأعتبار بقبول الدعوي شكال ، ووقف تنفیذ والغاء قرار جھة االدارة السلبي باالمتناع عن اصدار 

والذي لقي ربة الكریم في الذكري االولي الحداث "جیكا " جابر صالح جابر احمد عبدة  الشھیر بـ 
، مع ما ٢٠١١ینایر ٢٥من ضمن شھداء الثورة المصریة ثورة ٢٠/١١/٢٠١٢محمد محمود بتاریخ 

السر شھداء ثورة ینایر یترتب علي ذلك من اثار واخصھا تمتع ورثتة بكافة الحقوق والمزایا المقررة
.طبقا للقوانین واللوائح والقرارات االداریة المقررة ، مع الزام جھة االدارة بالمصروفات ٢٠١١

-:وحیث انھ وعن شكل الدعوي

یعتبر في حكم –بشان مجلس الدولة مفادھا ١٩٧٢لسنة ٤٧من القانون رقم ١٠المادة وحیث ان 
اإلداریة أو امتناعھا عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیھا اتخاذه القرارات اإلداریة رفض السلطات

یظل میعاد الطعن في القرارات اإلداریة السلبیة مفتوحا طالما ظلت اإلدارة –وفقاً للقوانین واللوائح 
ممتنعة عن اتخاذ ھذا القرار

اك قاعدة قانونیة عامة ولما كان القرار السلبي في تعریفة بقانون مجلس الدولة مناطة ان تكون ھن( 
تقرر حقا او مركزا قانونیا لصاحب الشأن وان یستوفي ھذا االخیر الشروط التي قررتھا تلك القاعدة 
الكتساب ذي الشأن الحق او المركز ویقتضي االمر تدخل جھة االدارة السناد ھذا المركز الیة بحیث 

)یكون تخلفھا عن التدخل او امتناعھا عنة اخالل بالقانون 
)٣١/١٠/١٩٩٩ع جلسة .ق٤٢لسنة ٢٩٨٣حكم المحكمة االداریة العلیا في الطعن رقم ( 

-:ومن حیث انھ من المستقر في قضاء ذات المحكمة علي ان 



االساس القانوني في عدم التقید بمواعید الطعن في القرارات السلبیة یقوم علي فكرة استمرارھا ( 
)وعدم انتھائھا 

باالمتناع عن اصدار قرار بأعتبار جابر صالح الماثلة طعنا علي قرار سلبي ولما كانت الدعوي
والذي لقي ربة الكریم في الذكري االولي الحداث محمد محمود " جیكا " جابر احمد عبدة  الشھیر بـ 

، ومن ثم یعد ھذا ٢٠١١ینایر ٢٥من ضمن شھداء الثورة المصریة ثورة ٢٠/١١/٢٠١٢بتاریخ 
ا لحق او مركزا قانونیا لصاحب الشأن بصفتھ مما یقتضي االمر تدخل جھة االدارة القرار انتقاص

السناد ھذا المركز المكتسب وامتناعھا ھذا یعد اخالال بالقانون ، ومن ثم فأن عدم التقید بمواعید 
الطعن في مثل تلك القرارات یقوم علي فكرة استمرارھا وعدم انتھائھا طالما ظلت حالة االمتناع 

.تمرة مس
واذ استوفت الدعوي سائر اوضاعھا الشكلیة المقرره قانونا ، فمن ثم فھي مقبولة شكال
.وحیث ان التعرض لموضوع الدعوي یغني بحسب االصل عن بحث الشق العاجل منھا

-:وحیث انة وعن موضوع الدعوي

ابناء ھذا الوطن وسار وحیث ان الدساتیر المصریة قد تعاقبت لتؤكد  النص علي مبدأ المساواة بین 
واالعالن الدستوري المعلقو٢٠١٢دیسمبر ٢٥الصادر في علي ھذا المنوال الدستور الجدید

.٢٠١٣یولیو ٨الصادر في الالحق لة
-:في موادة علي االتي ٢٠١٢دیسمبر ٢٥وقد نص الدستور المعلق الصادر في 

ل والمساواة والحریة وتلتزم بتیسیر سبل التراحم تكفل الدولة وسائل تحقیق العد" - ) :٨( المادة 
" .والتكافل االجتماعي والتضامن بین افراد المجتمع وذلك كلة في حدود القانون 

تلتزم الدولة بتوفیر االمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین دون " -:)٩(تنص المادة 
" .تمییز 

القانون سواء ، وھم متساوون في الحقوق والواجبات العامة المواطنون لدي" -:) ٣٣(تنص المادة 
".وال تمییز بینھم في ذلك 

الحیاة االمنة حق تكفلة الدولة لكل مقیم علي اراضیھا ، ویحمي القانون " -:)٤٠(تنص المادة 
" .االنسان مما یھددة من ظواھر اجرامیة 

علي ان ٢٠١٣یولیو ٨اري الصادر بتاریخ من االعالن الدستوري الجدید والس)٤(وتنص المادة 
المواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وال تمییز بینھم في ذلك، " 

بسبب الجنس أو األصل أو النوع أو اللغة أو الدین أو العقیدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بین 
"المواطنین

قانون الوضعي االسمي صاحب الصدارة فأن علي ما دونة من التشریعات وحیث ان الدستور ھو ال
النزول علي احكامة فأذا ما تعارضت ھذة وتلك وجب التزام احكام الدستور واھدار ما سواھا فیستوي 
في ذلك ان یكون التعارض سابقا او الحقا علي العمل بالدستور فأذا ما اورد الدستور نصا صالحا بذاتة 

یر حاجة الي سن تشریع ادني لزم اعمال ھذا النص في یوم العمل بة ویعتبر الحكم المخالف لالعمال بغ
.لة في ھذة الحالة قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسة 



١٩٦٤لسنة ٧١ومن حیث ان المادة األولى من قانون رقم 
-:تنص على أن 

یجوز منح معاشات ومكافآ"

.التاسعة لھا أو ألسر من یتوفى منھم

كما یجوز منحھا أیضاً لغیرھم فمن یؤیدون خدمات جلیلة للبالد أو
"من یتوفى فى حادث یعتبر من قبیل الكوارث العامة

-:الثانیة من ذات القانون على أن وتنص المادة 

"

.ھم الوزیر المختصووزارة الشئون االجتماعیة یختار

......"وال تكون قرارات اللجنة نافذة إال بعد اعتمادھا من رئیس الجمھوریة 

--٣٢٠٠٩
-:أ على أن/١نھ قد تضمن فى البند ضوابط عمل لجان المعاشات االستثنائیة أ

٧١١٩٦٤

:.....استثنائیة وذلك فى الحاالت اآلتیة

.تقریر معاشات استثنائیة لمن أدو خدمات جلیلة للدولة -٣

كما تضمن
-:تنص على أن والتي) ٤(لمن یؤدون خدمات جلیلة للبالد والتي من بینھما الحالة الواردة بالبند 

"التضحیة والبذل والعذاء من أجل مصالح الوطن-٤

:لحقوق اإلنسان النص على أنمن اإلعالن العالمى) ٧(كما جاءت حكم المادة
كما ، وھم یتساوون فى حق التمتع بحمایة القانون دونما تمییز، الناس جمیعا سواء أمام القانون” 

.”یتساوون فى حق التمتع من أى تمییز ینتھك ھذا اإلعالن ومن أى تحریض على مثل ھذا التمییز



:یة والسیاسیة والتى نصت على أنمن العھد الدولى للحقوق المدن) ٢٦(وحكم المادة 
.الناس جمیعا سواء أمام القانون ویتمتعون دون أى تمییز حق متساو فى التمتع بحمایتھ” 

وفى ھذا الصدد یجب أن یحظر القانون أى تمییز وأن یكفل لجمیع األشخاص على السواء حمایة فعالة 
أو األصل ، أو الرأى سیاسیا أو غیر سیاسيكالعرق أو اللون أو الجنس أو الدین ، من التمییز ألى سبب
.“أو غیر ذلك من األسباب ، أو الثروة أو النسب، القومى أو اإلجتماعى

إال أن قوامھا كل ، وحیث أن من المقرر أن صور التمییز المجافیة للدستور وإن تعذر حصرھا
، ت التى كفلھا الدستور أو القانونتفرقة أو تفضیل أو إستبعاد ینال بصورة تحكمیة من الحقوق والحریا

وذلك بإنكار أصل وجودھا أو تعطیل أو إنتقاص أثارھا بما یحول دون مباشرتھا على قدم المساواة بین 
المنصوص علیھا فى المادة سالفة ، كما أن مبدأ مساواة المواطنین أمام القانون، المؤھلین لإلنتفاع بھا

بحسبانھ ركیزة أساسیة للحقوق والحریات ، المتعاقبة جمیعھاالبیان والذى رددتھ الدساتیر المصریة
غایتھ صون الحقوق والحریات فى مواجھة التمییز ، على إختالفھا وأساساً للعدل والسالم اإلجتماعى

بإعتباره وسیلة لتبریر الحمایة القانونیة النتكافئة التى ال تمییز فیھا ، التى تنال منھا أو تقید ممارستھا
وقیداً على السلطة التقدیریة التى یملكھا المشرع فى مجال تنظیم ، اكز القانونیة المتماثلةبین المر

الحقوق والتى ال یجوز أن تؤول إلى التمییز بین المراكز القانونیة التى تتحدد وفق شروط موضوعیة 
المخالفة یتكافأ المواطنون من خاللھا أمام القانون فإن خرج المشرع على ذلك سقط حقھ فى حمأة 

.الدستوریة

. وبذل وفداء من اجل مصالح الوطن یقدمونة من تضحیة 

١٢٨٢٠١١
٢٥

الشخصیة االعتباریة 
٥١٢٠١٢
٢٥شھداء ومصابي احداث ثورة 

.٢٠١١لسنة ٣٠٣الصادر من رئیس مجلس الوزراء رقم 



- :قر علیة في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا ان ومن حیث انة من المست
مبدأ مساواة المواطنین امام القانون رددتة الدساتیر المصریة جمیعھا بحسبانة ركیزة اساسیة للحقوق " 

والحریات علي اختالفھا واساسا للعدل والسالم االجتماعي غایتة صون الحقوق والحریات في مواجھة 
ا او تقید ممارستھا وباعتبارة وسیلة لتقریر الحمایة المتكافئة للحقوق صور التمییز التي تنال منھ

جمیعھا اال ان مجال اعمالة ال یقتصر علي ما كفلة الدستور من حریات وحقوق وواجبات بل یعتد فوق 
ذلك الي تلك التي یقرھا التشریع واذا كانت صور التمییز المجافیة للدستور یتعذر حصرھا اال ان 

تفرقة او تقیید او تفضیل او استبعاد ینال بصورة تحكمیة من الحقوق والحریات التي كفلھا قوامھا كل 
اصل وجودھا او تعطیل او انتقاص اثارھا بما یحول دون مباشرتھا الدستور او القانون سواء بانكار 

.علي قدم من المساواة الكاملة بین المؤھلین قانونا لالنتفاع بھا 
وحیث ان من المقرر قانونا في قضاء ھذة المحكمة ان مناط دستوریة اي تنظیم تشریعي اال تنفصل 
نصوصة او تتخلف عن اھدافھا ومن ثم فأن التماثل في المراكز القانونیة التي تنظم بعض فئات 

التي ینبغي المواطنین وتتساووا بالتالي في العناصر التي تكونھا استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونیة 
ان تنتظم والزم ذلك وان المشرع علیة ان یتدخل دوما بأدواتة لتحقیق المساواة بین ذوي المراكز 

" .القانونیة المتماثلة او لمداركة مافاتة في ھذا الشأن 

)٤/٨/٢٠٠١قضائیة جلسة ٢٢لسنة ٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم ( 

-:في قضاء المحكمة االداریة العلیا علي ان ر علیة ومن حیث انة من المستق
مبدأ المساواة وما یقتضیة من الحمایة القانونیة المتكافئة ییفترض تماثل المراكز القانونیة في نطاق " 

الموضوع محل التنظیم التشریعي ومعاملتھا بالتالي في ضوء قاعدة موحدة ال تفرق بین اصحابھا بما 
" التي یتمتعون بھا ینال من مضمون الحقوق

)م٦/١٢/١٩٩٨جلسة ع.ق٣٩لسنة ٣٤٨حكم المحكمة االداریة العلیا الطعن رقم ( 

 "
استثنائي لمن یؤدى خدمات جلیلة للبالد وقد حدد منشور عام وزارة المالیة 

٢٥٢٠١١

–
-

--للقانون واجب اإللغاء ألن موقف اإلدارة بعدم إصدار قرار إداري معین
سلطتھا بشأنھ تقدیریة ویك



" .غاء وتحقق بھ مصلحة عامة وإال كان تصرفھا الضمنى مخالفا للقانون واجب اإلل

)١٠/١/٢٠١٢جلسة ٦٥لسنة ٣٣١٥٢حكم محكمة القضاء االداري في الدعوي رقم ( 

وحیث أن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن موضوع تنظیم الحقوق وإن كان یدخل فى نطاق السلطة 
إال أن ھذا ، المشرع وفق أسس موضوعیة وإلعتبارات یقتضیھا الصالح العامالتقدیریة التى یمارسھا 

إذا تعرض للحقوق التى تناولھا سواء بإھدارھا أم باإلنتقاص ، التنظیم یكون مخالفاً ألحكام الدستور
كما أنھ یتعین إلتفاق ھذا التنظیم مع الدستور أن تتوافر عالقة منطقیة بین األغراض المشروعة . منھا

والوسائل التى إتخذھا طریقاً ، تى إعتنقھا المشرع فى موضوع محدد وفاًء بمصلحة عامة لھا إعتبارھاال
فال تنفصل النصوص القانونیة التى نظم بھا ھذا الموضوع عن أھدافھا بل یتعین أن تعد ، لبلوغھا

.مدخالً إلیھا

)١١٢١ص –٢ج –١٢مكتب فنى –٨/٦/٢٠٠٨جلسة –دستوریة ٢٧لسنة ٢٠الطعن رقم (

 ""
٢٠١١ینایر ٢٥من ضمن شھداء الثورة المصریة ثورة ٢٠/١١/٢٠١٢

٢٠١١
واللوائح والقرارات االداریة المقررة

" جیكا " وراق  ان جابر صالح جابر احمد عبدة  الشھیر بـ الثابت من االولما كان
٢٠/١١/٢٠١٢في الذكري االولي الحداث محمد محمود بتاریخ 

" " الي اس
٢٠١١٢٥

 )٨٨ (
" جیكا " حداث العتداء قوات الشرطة علیھم فتعرض اال

"
٢٠١٢لسنة ٨٨٦٠في القضیة رقم " جیكا 



لحاجز الخرساني الموجود بالشارع  ، وھو ما اكدة تقریر الطب الشرعي والذي اكد فیة علي ان تعزي ل

.الوارد بمذكرة النیابة في تاریخ معاصر لتاریخ الواقعة 

٩٨٥/٣٣٠، ٩٨٤/٣٣٠، ٩٨٣/٣٣٠
 " " " "

٢٠١١العباسیة یولیو 
.١١/٦/٢٠١٢في بیان صادر لة بتاریخ 

بالتالي في العناصر التي تكونھا استوجب ذلك وحدة القاعدة

.التي یتمتعون بھا اصحاب الشأن 

٣٠٣٢٠١١١٧/٢/٢٠١١
١٥٠٠ ) (

)خمسون الف جنیة ( ٥٠٠٠٠مقدارھا حدود ، كما تصرف مكافأة
. وجود مستحقین للمعاش لة عدم حا

١٠٠٣٢٠١١٤/٨/٢٠١١
٢٠١١ینایر عام ٢٥مبلغ مالي السرة كل شھید من شھداء ثورة 

٥١٢٠١٢١١/١/٢٠١٢
 )٨٨ (

.المجیدة 

٣٢٠٠٩
)٤ (

٢٥
) ٤(المدعيمصر من الفساد والطغیان فانھ توافر فى 

وأن امتناع الجھة اإلداریة عن تقریر ھذا المعاش یشكل قرارا ستثنائى لھعلى الدولة تقریر معاش اقھح



نھمالرعایة ومنھا منحھم معاشات استثنائیة للمصابین م

مع التأكید علي دور الدولة في حمایة المواطنین والعاصحاب الشأن 
تكریمھم بالصورة الالئقة وتوفیر الرعایة السر ضحایا تلك االحداث 

التي بذلھا ابناءھم لتحریر ھذا الوطن من سطوة االستبداد والفساد والظلم واالفقار

القرار السلبي باالمتناع عن اصدار قرار بأعتبارومن ثم فان 
٢٠/١١/٢٠١٢"جیكا " 

٢٠١١ینایر ٢٥ضمن شھداء الثورة المصریة ثورة 
٢٠١١ثورة ینایر ورثتة بكافة الحقوق والمزایا المقررة السر شھداء 

–-
مستوجبا االلغاءللقانون 

- :أنعلي من جانبنا ونحن نؤدي رسالتنا القضائیة نؤكد

. للقانون إنما ینھض التزاما على الجھة التي تقرر علیھاالحق في المعاش إذا توافر أصل استحقاقھ وفقاً 
وھو ما تؤكده قوانین التأمین اإلجتماعى على تعاقبھا إذ یبین منھا أن المعاش الذي تتوافر بالتطبیق 

واصبح لزاما ، یعتبر إلتزاماً مترتباً بنص القانون في ذمة الجھة المدینة، ألحكامھا شروط اقتضائھ
الوطن الذى یبادلھم العطاء یعیشوا بطریقة كریمة داخل لكيریر معاش استثنائي لھم تقولة دعلي ال
وان مبدأ المساواة وما یقتضیة من طوا منحوا وعندما طلبوا أجیبواویشعرھم أنھم عندما أعبعطاء 

شریعي الحمایة القانونیة المتكافئة ییفترض تماثل المراكز القانونیة في نطاق الموضوع محل التنظیم الت
ومعاملتھا بالتالي في ضوء قاعدة موحدة ال تفرق بین اصحابھا بما ینال من مضمون الحقوق التي 

.یتمتعون بھا 
فمن اعظم االعمال النبیلة التي یقدم علیھا االنسان ھي ان یضع حیاتة من اجل اعالء قیمة مبدأ او 

لدیة من اجل قیمة اعظم وھدف الدفاع عن حق ضائع ، حینما یسترخص االنسان حیاتة وھي اغلي ما
.اكثر نبال فأن قیمة الشھادة تصبح ذات تقدیر النھائي وقداسة اخالقیة ال یمكن مقارنتھا بأي شئ اخر 

ونحن بصدد الدعوي الماثلھ فأنة یتعین للدولة التدخل دائما بتشریعاتھا ولتقریر واعمال قواعد المساواة 
وما یقرر لة من حقوق لصفة الشھیدنع بشكل اخالقي وقانوني في المراكز القانونیة لتعریف جامع ما



فلقب الشھید وتقریر معاش استثنائي لذویة لم یعد في ھذا الزمن مجرد صفھ توھب لصاحبھا لكنھا 
.اصبحت بمقتضي القانون التزاما اخالقیا ومادیا وادبیا من الدولة تجاه الشھید واسرتة

ومن یتوفي في حادث یعتبر من قبیل الكوارث العامة وكما ھو ثابت فكل من یؤدي خدمة جلیلة للبالد
بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائیة یستحق ھنا صرف معاش وكذلك ١٩٦٤لسنة ٧١من القانون 

ضوابط عمل لجان المعاشات وقصر حاالت منح او تحسین المعاش ٢٠٠٩لسنة ٣حدد المنشور رقم 
ومن تلك الحاالت التضحیة والبذل والفداء من اجل مصالح الوطن لمن یؤدون خدمات جلیلة للبالد 

صاحب الرأي ، صاحب المبدأ المدافع عن قضیتة الممارس لحقة في االحتجاج فالمتظاھر السلمي
شھید " والتعبیر عن الرأي بطریقة سلمیة اذا ما قتل او اصیب فأنة بال شك یستحق ھذة الصفة الجلیلة 

اعیة للدفاع عن مبدأ شریف بشكل منزه عن المصلحة الشخصیة غیر ھادف طالما یقدم حیاتة طو" 
انما قدم علي التضحیة لممارسة العنف او استخدام القوة لتحقیق منافع غیر وطنیة او غیر اخالقیة

لم یعطل مرافق الدولة واجھزتھا الحیویة ولم یقدم علي ووالبذل والفداء من اجل مصالح الوطن العلیا 
ات او المرافق العامة بما یعطل استخدام االخرین لھا فحریة الشخص تنتھي وتقف عندما قطع الطرق

تتعارض مع حریة االخرین حتي وان كان یغي من وجھة نظرة مصلحة علیا للوطن وذلك حفاظا علي 
كیان الوطن وعدم المساس بة 

المطالب بمطالب ون شھیدا ،ال یمكن ان یكون شھیدا ، الھادف الي التخریب ال یمكن ان یكالبلطجيو
ال یتمتع بتلك الصفة الجلیلة وكل من قدم علي عمل عدائي العلیا فردیھ الیمثل وال یتغي مصلحة الوطن 

.وتخریبي ال یعد شھید
وان عدم اعتراف الدولة بالشھید وترتیب حقوق لة یسبب تنامي مشاعر الظلم لدي ذویھم ویزید من 

قان الموجود في الشارع المصري وزیادة ھوة الخالف السیاسي مما یجعل معاناتھم ویؤدي لتفاقم االحت
.یجوز التنصل منھاااللتزام بتقدیر ضحایا ھذة االحداث من التزامات الدولة الرئیسیة التي ال

مرافعات١٨٤/١وحیث ان من خسر الدعوي یلزم بالمصروفات عمال بحكم المادة 

فلھذة االسباب

- :نري الحكم
بقبول الدعوي شكال ، وفي الموضوع بألغاء قرار جھة االدارة المطعون علیة 

.والزام جھة االدارة المصروفات

رئیس الدائرةمفوض الدولة                                                 
تامر یوسف طھ/ المستشارإسالم توفیق الشحات         
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