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بصفته ولً أمر الطالب/ هادي حسنيً  –أقٌمت هذه الدعوى ابتداء من / عادل علً القشٌري  
طالبنا  ينً اتام نا الحكنم  19/1/2008علً القشٌري بصحٌفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتنارٌ  

 بقبول الدعوى شكال .
وبصفة مستعجلة: بوقف تيفٌنذ القنرار السنلبً لنواٌر النديام باعمتينام عنن طصندار بطاقنة الادمنة 

العسكرٌة ويموذج تأجٌل الادمة العسكرٌة لغرض الدراسة ليجل شقٌقة الطالنب/ هنادي العسكرٌة 
 حسيً علً القشٌري.

ر السنلبً لنواٌر الداالٌنة ور نٌل مصنلحة ا حنوال المديٌنة باعمتينام عننن وبوقنف تيفٌنذ القنرا 
الٌ ودٌة( أمام  –المسٌحٌة  –طصدار بطاقة الرقم القومً غٌر مدون ب ا أي من الدٌايات )اإلسالم 

( أمام ننا أو -اايننة الدٌايننة ليجننل شننقٌقة وطصنندارها شنناغرد مننن اايننة الدٌايننة أو و نن  شننرطة )
 أارى.
لقننرار السننلبً لننواٌر التعلننٌم العننالً ور ننٌل جامعننة اإلسننكيدرٌة وعمٌنند كلٌننة وبوقننف تيفٌننذ ا 

الاراعنة بجامعننة اإلسنكيدرٌة باعمتيننام عننن طعنادد قٌنند يجنل شننقٌقة بالفرقننة الاالانة بكلٌننة الاراعننة 
 بجامعة اإلسكيدرٌة، وما ٌترتب على ذلك من آاار، وتيفٌذ الحكم بمسودته دون طعالن.
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قرارات السلبٌة السنابقة وتمكنٌن يجنل شنقٌقة منن اسنتاراج بطاقنة الادمنة ويً المو وم بإلغاء ال
العسكرٌة واستاراج بطاقة الرقم القومً وطعادد قٌده بكلٌة الاراعة بجامعة اإلسكيدرٌة من  طلناام 

 الج ة اإلدارٌة بالمصرويات.
 6/6/1987وذكر شرحا  للندعوى أن يجنل شنقٌقة / هنادي حسنيً علنً القشنٌري ولند بتنارٌ   

 بوٌن وأجداد مصرٌٌن ب ا ٌٌن، وأن جمٌ  شن ادات منٌالد والنده ، ووالدتنه، وعمنه وشن ادد ويناد 
( شرطة، وأن يجل شقٌقة طالب مقٌد بالفرقنة الاالانة -والدد مدون ب ا يً ااية الدٌاية ب ا ً ، أو )

م وقننام بسننداد الرسننو 2008 – 2007بكلٌننة الاراعننة بجامعننة اإلسننكيدرٌة يننً العننام الجننامعً 
أيذرتنه طدارد الكلٌنة بأينه سنوف  21/10/2007، طع أيه بتارٌ  15/10/2007الدراسٌة بتارٌ  

 24/10/2007ٌتعرض لوقف قٌده حال عدم تحدٌد موقفه من التجيٌند، انم أيذرتنه منرد اايٌنة ينً 
بوقننف قٌننده بالكلٌننة لعنندم تحدٌنند  18/11/2007لننذات السننبب، اننم أصنندرت الكلٌننة قننرارا  بتننارٌ  

وتننم ميعنه منن داننول الكلٌنة وجمٌن  ميشنن ت  21/11/2007ن التجيٌند سننلم طلٌنه بتنارٌ  موقفنه من
لسننية  127( منن القنايون رقنم 45الجامعنة طع بعند تقدٌمنه اليمنوذج الميصنوه علٌنه ينً المنادد )

 والااه بتأجٌل التجيٌد لغرض الدراسة. 1980
اسنتاراج بطاقنة الادمنة  وأ اف أيه لما كان قد تقندم طلنً واٌنر النديام أكانر منن منرد بطلنب 

العسننكرٌة ويمننوذج تأجٌننل التجيٌنند لغننرض الدراسننة وأريننة بطلباتننه شنن ادد المننٌالد وأوراة القٌنند 
بالجامعة طع أينه امتين  عنن طصندارهما منا لنم ٌتقندم ببطاقنة النرقم القنومً ومأكندا  علنى أن شن ادد 

 المٌالد وحدها ع تكفً.
ة ور ننٌل مصننلحة ا حننوال المديٌننة ميننذ تمامننه ولمننا كننان قنند تقنندم بطلننب طلننً واٌننر الداالٌنن 

السادسة عشرد من عمره عستاراج بطاقة الرقم القنومً طع أي منا ٌصنران علنى طصندارها مندويا  
ب ا أمام ااية الدٌاية )مسلم أو مسٌحً أو ٌ ودي( وأن علٌه ااتٌار طحداهما وذلك على انالف منا 

 ٌعتيقه وعلى االف الاابت يً ش ادد مٌالده.
ستطرد أيه لما كان عاجاا   سباب اارجة عن طرادته عن تحدٌد موقفه من التجيٌد يقند تقندم وا 

وذلنك  ن عندم تحدٌند موقفنه منن التجيٌند  24/11/2007للجامعة إلعادد قٌنده منرد اايٌنة بتنارٌ  
ٌرج  لسبب اارج عن طرادتنه و ينه لنم ٌبلن  سنن الاامينة والعشنرٌن طع أن الجامعنة امتيعنت عنن 

 قرار بإعادد قٌده. طصدار
ويعى المدعً على القرارات سالفة الذكر ماالفت ا  حكنام الدسنتور و حكنام القنايويٌن رقمنً  
 .بشأن الادمة العسكرٌة والوطيٌة 1980لسية  127بشأن ا حوال المديٌة،  1994لسية  43
 وأاتتم المدعً صحٌفة الدعوى بطلب الحكم له بطلباته سالفة البٌان. 
ويٌ نا طلنب ا سنتاذ/ عبند المجٌند  19/2/2008يظر الشة العاجل من الدعوى جلسة وتحدد ل 

المحننننامً تدالننننه اصننننما  مي ننننما  للج ننننة اإلدارٌننننة وتأجننننل يظننننر النننندعوى لجلسننننة  –العيننننايً 
عتااذ طجراءات التدال وللرد والمستيدات، ويٌ نا أودم الاصنم المتندال ا سنتاذ/  25/3/2008

علية بتداله اي مامٌا  طلً جايب ج ة اإلدارد وطلب يٌ ا الحكم بعندم عبد المجٌد العيايً صحٌفة م
 قبول الدعوى عيتفاء القرار اإلداري وعيتفاء شرا ط ا القايويٌة )الصفة والمصلحة والحة(.

للرد والمسنتيدات ولٌحندد المندعً سنيد صنفته  29/4/2008وقررت المحكمة التأجٌل لجلسة  
للقننرار السننابة منن  تغننرٌم  10/6/2008ة التأجٌننل لجلسننة يننً النندعوى، ويٌ ننا قننررت المحكمنن

ويننً هننذه الجلسننة ح ننر المنندعً ومعننه يجننل شننقٌقة/ هننادي حسننيً علننً المنندعً ما ننه جيٌننه، 
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القشٌري، كما ح رت السٌدد/ س ام شوقً السنٌد ي منً من  يجل نا/ هنادي حسنيً علنً القشنٌري 
 وطلبت تدال ا يً الدعوى مي مة طلً يجل ا يً طلباته.

 م الحا ر عن ج ة اإلدارد مذكرد ديام طلب يٌ ا الحكم:وقد 
 باليسبة للدعوى برمت ا بعدم قبول الدعوى لريع ا بطلبات ماتلفة ع ٌربط بٌي ا رابط. -
باليسبة لطلنب المندعً ا ول بوقنف تيفٌنذ وطلغناء القنرار السنلبً باعمتينام عنن طصندار بطاقنة  -

 ٌة.الادمة العسكرٌة ويموذج تأجٌل الادمة العسكر
بعندم قبننول الندعوى لريع ننا بغٌنر الطرٌننة النذي رسنمه القننايون وهنو الننتظلم منن قننرارات أصللٌا:: 
 التجيٌد.

 الدعوى عيتفاء القرار اإلداري. بعدم قبول واحتٌاطٌا::
 بريض الدعوى بشقٌ ا، م  طلاام المدعً بالمصرويات يً أي ا حوال. وعلى سبٌل االحتٌاط:

ً بوقنف تيفٌنذ وطلغناء القنرار السنلبً باعمتينام عنن طصندار بطاقنة باليسبة لطلب المندعً الاناي -
 الرقم القومً غٌر مدون ب ا أي دٌاية:

 بعدم ااتصاه محاكم مجلل الدولة ب ٌ ة ق اء طداري وع ٌا  بيظر الدعوى.أصلٌا:: 
 بعدم قبول الدعوى عيتفاء القرار اإلداري واحتٌاطٌا::

شقٌ ا م  طلاام المدعً بالمصرويات يً أي من الحالتٌن بريض الدعوى ب وعلى سبٌل االحتٌاط:
 ا اٌرتٌن.

باليسبة لطلب المدعً الاالث بوقف تيفٌذ ام طلغاء القرار السلبً باعمتينام عنن طعنادد قٌند يجنل  -
 شقٌقة بالفرقة الاالاة بكلٌة الاراعة بجامعة اإلسكيدرٌة.

بة للمندعً علٌنه الرابن  )واٌنر التعلنٌم عدم قبول الدعوى لريع ا على غٌر ذي صفة باليسأصلٌا:: 
 العالً(

بطالن طعالن المدعً علٌ ما الاامل والسادل ب ٌ ة ق اٌا الدولة، م  طلاام المدعً  واحتٌاطٌا::
 بالمصرويات يً كلتا الحالتٌن.

إلتمام طجراءات التدال والرد م  طقالنة المندعً  1/9/2008وقررت المحكمة التأجٌل لجلسة  
 من الغرامة.

قدمت السٌدد/ س ام شوقً السٌد ي مً صحٌفة معلينة بتندال ا اي نمامٌا   1/9/2008وبجلسة  
طلً يجل ا/ هادي حسيً علً القشٌري يً طلباته، وقدم الحا نر عنن المندعً والاصنم المتندال 
اي مامٌا  طلٌه االث حوايظ مستيدات، ومذكرد ديام ت ميت أيه ٌقصنر طلباتنه ينً الندعوى علنى 

 قبول الدعوى شكال .طلب الحكم ب
وبصفة مستعجلة بوقنف تيفٌنذ قنرار واٌنر الداالٌنة ور نٌل مصنلحة ا حنوال المديٌنة بنريض  

ترك ااية الدٌاية ببطاقة الرقم القومً ليجل شقٌة المدعً/ هادي حسيً علً القشٌري شناغرد أو 
اراج بطاقنة ( ، ويً المو وم بإلغناء هنذا القنرار وبنإلاام الج نة اإلدارٌنة باسنت -و   شرطة )

ر علٌ ا أمام ااية الدٌاية م  طلاام الج ة ٌالرقم القومً ليجل شقٌقة وطابات عالمة شرطة أو الت ش
 اإلدارٌة بالمصرويات.

لإلطالم والتعقٌب، ويً هذه الجلسنة ح نر  14/10/2008وقررت المحكمة التأجٌل لجلسة  
 6/6/1987أينه منن موالٌند المدعً ومعه يجنل شنقٌقة/ هنادي حسنيً علنً القشنٌري النذي قنرر ب

 وبالتالً يإيه بل  سن الرشد الالام لمباشرد الدعوى.
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ويٌ نا  11/11/2008ويً ذات الجلسنة قنررت المحكمنة طصندار الحكنم ينً الندعوى بجلسنة  
 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عيد اليطة به.

 
 " المحكمـة "

 احات، والمداولة.بعد اإلطالم على ا وراة، وسمام اإلٌ  
ويقا  لما ورد بمذكرد  –من حٌث طن الطلبات الاتامٌة للمدعً/ هادي حسيً علً القشٌري  

هً طلب الحكم بقبول الدعوى شكال ، وبوقف تيفٌذ وطلغاء القرار  – 1/9/2007دياعه المقدمة بجلسة 
دار بطاقة الرقم القومً السلبً بامتيام كل من واٌر الداالٌة ور ٌل مصلحة ا حوال المديٌة عن طص

 له مأشرا  أمام ااية الدٌاية بشرطة أو ترك ا االٌة، م  طلاام الج ة اإلدارٌة المصرويات.
اي مامٌا  طلً جايب يجل ا ومن حٌث طيه عن طلب تدال السٌدد/ س ام شوقً السٌد ي مً  

اه ومن ام ٌغدو طلب المدعً يً طلباته، يلما كان المدعً قد بل  سن الرشد الالام لمباشرته دعو
 المذكورد التدال طلً جايبه غٌر عام وغٌر ذي جدوى، ا مر الذي ٌتعٌن معه ري ه.

المحامً اصما  مي ما  طلً جايب  –ومن حٌث أيه عن تدال ا ستاذ/ عبد المجٌد العيايً  
ما استقر  ( من قايون المرايعات ويً  وء126الج ة اإلدارٌة يً الدعوى يإيه ويقا  لحكم المادد )

علٌه ق اء هذه المحكمة ٌكون التدال باإلجراءات المعتادد لري  الدعوى لكل ذي مصلحة وتحدد 
المحكمة يوم التدال اي مامٌا  أو هجومٌا  يً  وء طلبات الاصم المتدال، وطذ اله المتدال يً 

ا ، وعلٌه يإن المحكمة صحٌفة تداله طلً ذات طلبات الج ة اإلدارٌة بعد استٌفا ه طجراءات التدال قايوي
 تق ً بقبول تداله اصما  مي ما  طلً الج ة اإلدارٌة يً الدعوى.

ومن حٌث طيه عن الدي  ا ول للج ة اإلدارٌة بعدم قبول الدعوى برمت ا لريع ا بطلبات ماتلفة  
ع ٌربط بٌي ا رابط يإن هذا الدي  أ حى ع سيد له بعد أن قصر المدعً طلباته على طلب واحد يً 

 الدعوى.
لق اء ومن حٌث طيه عن الدي  بعدم ااتصاه المحكمة وع ٌا  بيظر الدعوى وااتصاه ا 

العادي بيظرها استيادا  طلً صدور حكم محكمة القاهرد لألمور المستعجلة بااتصاص ا بيظر 
وذلك بمياسبة  1994لسية  143( من القايون رقم 15الميااعات الميصوه علٌ ا يً المادد )

يصل ا يً طشكال ج ة اإلدارد يً الحكم الصادر من محكمة الق اء اإلداري يً الدعوى رقم 
 16834ة يإيه ي ال  عن أن المحكمة اإلدارٌة العلٌا قد ق ت يً الطعيٌن رقمً 58لسية  24044

ة طعيا  على الحكم الصادر من محكمة الق اء اإلداري يً الدعوى رقم 52لسية  19871، 
يإن اليه التشرٌعً الذي ة بما ٌقط  بااتصاه الق اء اإلداري بيظر الميااعة، 58لسية  24044

ٌتعلة بالقٌد المبتدأ يً الج ات الصحٌة أو  1994لسية  143( من القايون رقم 15) تياولته المادد
أقالم الكتاب بمصلحة ا حوال الشاصٌة أو مصلحة ا حوال المديٌة أما يً حالة الدعوى المطروحة 

ايون ( من الق47يإن محل ا التغٌٌر أو التصحٌح يً قٌود ا حوال المديٌة التً تياولت ا أحكام المادد )
 –وهذه الميااعة ع تارج عن كوي ا ميااعة طدارٌة تاته هذه المحكمة  1994لسية  143رقم 

بالفصل يٌ ا، وترتٌبا  على ذلك تق ً المحكمة بريض هذا الدي  لعدم قٌامه على سيد  –دون سواها 
 صحٌح.
قرار اإلداري ومن حٌث طيه عن الدي  المبدى من الج ة اإلدارٌة بعدم قبول الدعوى عيتفاء ال 

يإن المدعً قد حدد طلباته يً الدعوى بوقف تيفٌذ وطلغاء القرار السلبً باعمتيام عن طصدار بطاقة 
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رقم قومً له مأشرا  أمام ااية الدٌاية بشرطة أو ترك ا االٌة وهو ا مر الذي ٌتواير معه مقومات 
 الصحٌح. القرار السلبً وعلٌه تق ً المحكمة بريض هذا الدي  عيعدام سببه

ومن حٌث طيه عن الطلب العاجل، يإيه من المستقر علٌه أيه ٌلام لوقف تيفٌذ القرار اإلداري  
تواير ركيٌن مجتمعٌن أول ما ركن الجدٌة بأن ٌقوم طدعاء الطالب بحسب الظاهر من ا وراة على 

اعستعجال بأن  اسباب جدٌة ٌرجح مع ا طلغاء القرار المطعون يٌه عيد يظر المو وم، والاايً ركن
 ٌترتب على اعستمرار يً تيفٌذ القرار يتا ج ٌتعذر تدارك ا.

( من دستور جم ورٌة مصر العربٌة على 1ومن حٌث طيه عن ركن الجدٌة يقد يصت المادد ) 
 أن "جم ورٌة مصر العربٌة دول ا يظام ا  دٌمقراطً ٌقوم على أسال المواطية ...".

لى أن " اإلسالم دٌن الدولة، واللغة العربٌة لغت ا الرسمٌة ( من الدستور ع2وتيه المادد ) 
 ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة المصدر الر ٌسً للتشرٌ  ".

( من الدستور على أن "تكفل الدولة حرٌة العقٌدد وحرٌة ممارسة الشعا ر 46وتيه المادد ) 
 الدٌيٌة ".
ا حوال المديٌة على أيه " ع يً شأن  1994لسية  143( من القايون رقم 47وتيه المادد ) 

ٌجوا طجراء أي تغٌٌر أو تصحٌح يً قٌود ا حوال المديٌة المسجلة عن وقا   المٌالد والوياد وقٌد 
 ا سرد طع بياء على قرار ٌصدر بذلك من اللجية الميصوه علٌ ا يً المادد السابقة.

المتعلقة م ية أو يً قٌود ا حوال المديٌة وٌكون طجراء التغٌٌر أو التصحٌح يً الجيسٌة أو الدٌاية أو ال
بالاواج أو بطاليه أو التصادة أو الطالة أو التطلٌة أو التفرٌة الجسمايً أو طابات اليسب بياء على 
 أحكام أو واا ة صادرد من ج ة اعاتصاه دون حاجة طلً استصدار قرار من اللجية المشار طلٌ ا".

الذكر على أيه " ٌجب على كل من ٌبل  ستة عشر عاما   ( من القايون سالف48وتيه المادد ) 
من مواطيً جم ورٌة مصر العربٌة أن ٌتقدم بطلب للحصول على بطاقة شاصٌة من قسم السجل 

 ستة أش ر من بلوغه السن".المديً الذي ٌقٌم بدا رته وذلك االل 
لتيفٌذٌة شكل البطاقة ( من القايون المشار طلٌه على أن "تحدد الال حة ا49كما تيه المادد ) 

 والبٌايات التً تابت يٌ ا ومستيدات وطجراءات استاراج ا".
( من اعتفاقٌة الدولٌة للحقوة المديٌة والسٌاسٌة التً أقرت ا الجمعٌة العامة 18وتيه المادد ) 

 لألمم المتحدد والتً وقعت علٌ ا جم ورٌة مصر العربٌة على أيه:
لتعبٌر والدٌاية وٌشمل هذا الحة حرٌته يً اعيتماء طلً أحد لكل يرد الحة يً حرٌة الفكر وا -1

 ا دٌان أو العقا د بااتٌاره.
ع ٌجوا طا ام أحد إلكراه من شأيه أن ٌعطل حرٌته يً اعيتماء طلً أحد ا دٌان أو العقا د  -2

 التً ٌاتارها".
ن ا حوال المديٌة يً شأ 1994لسية  143( من الال حة التيفٌذٌة للقايون رقم 33وتيه المادد )

على أن " تصدر مصلحة ا حوال المديٌة بطاقة تحقٌة الشاصٌة لكل مواطن مصري ٌاٌد عمره عن 
ستة عشر عاما  وتسري المدد التً ٌحددها واٌر الداالٌة بقرار ميه وتحدد أبعاد البطاقة طبقا  

 للمواصفات القٌاسٌة الدولٌة كما ٌلً ........
 علومات الاابتة عن كل مواطن )مكتب اإلصدار ........ الدٌاية ....."وتحتوي البطاقة على الم

قد أقرت حرٌة  1923ومن حٌث طيه ول ن كايت الدساتٌر المصرٌة المتعاقبة بدءا  من دستور سية 
اععتقاد وحرٌة ممارسة الشعا ر الدٌيٌة كأحد الحقوة والحرٌات اللصٌقة بشاه اإليسان يإي ا 
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ما  ماتلفا  لكل من الحرٌتٌن حٌث اطلقت حرٌة اععتقاد دون قٌد ويظمت و عت اطأ ياصال  وحك
حرٌة ممارسة الشعا ر الدٌيٌة بعدم اإلاالل باليظام العام واآلداب العامة وعلى ذات الي ج الدستوري 

، دستور  1956، دستور سية  10/2/1953، واإلعالن الدستوري يً 1930صدر دستور سية 
ميه بٌن حرٌتً العقٌدد وحرٌة ممارسة  46يً المادد  1971ور سية وطذ دمج دست 1964سية 

الشعا ر الدٌيٌة وميح ما حكما  واحدا  يإن ااتالي ما م مويا  وتبعا  لذلك حدودا  ٌقط  بأيه طذا كايت 
حرٌة اععتقاد من الحرٌات المطلقة الميح والتقرٌر والتً تستعصً على أي قٌد يإن حرٌة ممارسة 

 ٌيٌة من الحرٌات واجبة التيظٌم بمقت ٌات اليظام العام واآلداب العامة.الشعا ر الد
الٌ ودٌة  –المسٌحٌة  –ومن حٌث طن الدولة المصرٌة تعترف بدٌايات سماوٌة االث هً اإلسالم 

 هً التً كفل الدستور حرٌة ممارسة الشعا ر الدٌيٌة لكل من ٌأمن ب ا.وهذه ا دٌان 
ٌة وعلى ما أجم  علٌه أ مة المسلمٌن وق اء المحكمتٌن الدستورٌة ومن حٌث طن العقٌدد الب ا 

العلٌا واإلدارٌة العلٌا لٌست من ا دٌان المعترف ب ا وطيما هً يكر ياسد ارج أتباعه عن كل دٌن 
سماوي وغدا من اتاذها دٌيا  مرتدا  عن ا دٌان السماوٌة وقد حسمت المحكمة اإلدارٌة العلٌا أمر 

الٌ ودٌة( وع ٌجوا من ام قٌدها  – م عن دٌن اإلسالم ودٌايات أهل الكتاب )المسٌحٌة اتباع ا باروج
يً مستيدات ا حوال المديٌة وع يً أٌة مستيدات رسمٌة لما ٌماله ذلك من تعارض م  اليظام العام، 

ٌاية طلب المدعً طصدار بطاقة الرقم القومً له مأشرا  أمام ااية الدبٌد أن واق  ا مر يً  وء 
بشرطة أو ترك ا االٌة يإيه ايطالقا  من مبدأ عدم طجبار أي مواطن على الداول يً دٌن من الدٌايات 
السماوٌة طذ اكشفت أوراقه ومستيداته الو ااية الدٌاية من طابات أي دٌن سماوي ب ا وعلٌه ٌ حى 

دد بما ٌو ح أيه ع ٌعتية استاراج بطاقة رقم قومً ل م االٌة أمام ااية الدٌاية أو م شرد بعالمة محد
أي من الدٌايات ا لسماوٌة الاالث وٌقتصر حق م يً ممارسة شعا رهم داال بٌوت م دون طقامة أماكن 
عبادد ل م وبحسبان أن طقامة الشعا ر للعبادات مقصود على أصحاب الدٌايات السماوٌة الاالث 

 المعترف ب ا يً الدولة.
صدد على أن ق اءها الماال ع ٌقوم على اعتراف بالفكر ومن حٌث طن المحكمة تأكد يً هذا ال

 الب ا ً أو أيه سبٌل لمن ٌيتمً طلً هذه الطا فة إلابات ا أمام ااية الدٌاية.
ويً حدود الفصل يً الشة العاجل من الدعوى  –ومن حٌث طيه لما كان البٌن من ظاهر ا وراة 

من مكتب صحة  405688للمدعً برقم  أن مصلحة ا حوال المديٌة قد استارجت ش ادد مٌالد
 اابت يٌ ا أن دٌاية ا ب وا م ب ا ً. 16/6/1987الواٌلً الكبٌر بالقاهرد يً 

ومن حٌث طيه لما كايت المحكمة اإلدارٌة العلٌا قد ق ت بعدم طابات دٌاية غٌر الدٌايات السماوٌة 
ى المصلحة العامة وأن المصلحة العامة الاالاة يً بطاقة الرقم القومً باعتبار أن ذلك ٌمال اروجا  عل

تق ً بأن ٌأشر أمام ااية الدٌاية يً مال هذه الحالة بو   شرطة أو ترك ا االٌة وعلى أن ٌقتصر 
ذلك على من سبة صدور مستيدات رسمٌة ل م ب ذه الكٌفٌة وذلك درءا  لمااطر قد تيتج عن تصريات م 

ات ا ارى، ومن ام يإن طلب المدعً وقف تيفٌذ وعالقات م م  أيراد المجتم  من أصحاب الدٌاي
القرار السلبً بامتيام ج ة اإلدارد عن استاراج بطاقة الرقم القومً له مأشرا  أمام ااية الدٌاية 
 بشرطة أو ترك ا االٌة قا ما  على سبب جدي ٌبرره وٌتواير بذلك ركن الجدٌة يً طلب وقف التيفٌذ.

را  لما ٌترتب على استمرار امتيام ج ة اإلدارد من أ رار كما أن ركن اعستعجال ٌغدو متواي
 ٌتعذر تدارك ا ااصة يٌما ٌتعلة بقٌد المدعً بالكلٌة التً ٌدرل ب ا.
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ومن حٌث طيه وقد تواير ركيا الجدٌة واعستعجال ومن ام ٌتعٌن الحكم بوقف تيفٌذ القرار المطعون 
 يٌه.

 من قايون المرايعات. 184مال  بحكم المادد ومن حٌث طن من اسر الدعوى ٌلام بمصرويات ا ع
 " فلهــذه األسبــاب"  

المحنامً اصنما  مي نما  طلنً الج نة  –أوع : بقبول تدال ا ستاذ/ عبد المجٌد العيايً  حكمت المحكمة:
 .اإلدارٌة

واايٌننا : بننريض الننديعٌن بعنندم ااتصنناه المحكمننة وع ٌننا  بيظننر النندعوى وبعنندم قبننول النندعوى عيتفنناء 
 لقرار اإلداري.ا

واالاننا : بقبننول النندعوى شننكال ، وبوقننف تيفٌننذ القننرار المطعننون يٌننه بامتيننام الج ننة اإلدارٌننة عننن طصنندار 
بطاقننة الننرقم القننومً للمنندعً مأشننرا  أمننام اايننة الدٌايننة بشننرطة أو ترك ننا االٌننة وعلننى الوجننه المبننٌن 

بإحالة الدعوى طلً هٌ ة مفو ً با سباب وألامت الج ة اإلدارٌة مصرويات الطلب العاجل، وأمرت 
 الدولة لتح ٌرها وطعداد تقرٌر بالرأي القايويً يً المو وم.

 
 ر ٌل المحكمة         سكرتٌر المحكمة

 


