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 بسم هللا الرحمن الرحٌم 
 باسم الشعب 
 مجلس الدولة 

 محكمة القضاء اإلداري 
 الدائرة األولى 

 *************** 
 

  42/4/4222بالجلسة المنعقدة علناً فى ٌوم الثالثاء الموافق 
 

 برئاسة السٌد األستاذ المستشار / 
 ــمة القضــاء اإلداريمحمد أحمد الحسٌنً                 رئٌـــس محكـ             

 
 وعضوٌة السٌدٌن األستاذٌن المستشارٌن / 

 أحمد محمد الشاذلً                    نائب رئٌس مجلـــــس الــدولــــــة             
 هشام طلعت الغزالً                  نائب رئٌس مجلـــــس الــدولـــــــة              

 
 ستشار / وحضور السٌد األستاذ الم

 أحــمد عبد الفتاح                     مــــفـــــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة             
 

 وســـــــــكرتــــــــارٌة السٌــــــــد /  
 ســـــامى عبد هللا                    أمـــــــــــــــــــــــٌن الســـــــــــــــر              

 
*** *************************** 

 أصدرت الحكم اآلتى 
 

 ق 91لسنة  35231فى الدعوى رقم 
  

 المقامة من 
 

 مجدى ولٌم ٌوسف 
 

 ضــــــــــــــــــــــد 
 

 البابا / شنوده الثالث      بطرٌرك األقباط األرثوذكس بصفته 
 

  ******************************* 
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 الوقائــــــــــع : 
 ************ 

 
فصصأ  ا مدعصصأقأ  اصصعو مدصصأقوة مدععفلصصو عتصصبتدو  وأقصصت معتصصأم  الصصو  تصصع   –وتخلصص   

وطل  فأ ختععهع مدب صو عصزدممو  3/11/2003عب عو مدقعهرة مد لتو دألبومل مدشختتو فأ 
مدعأقأ قلته عتدته عتع تنه عا مدمومج فعنتو  نسصتع عصإ زدممعصه مدعتصروفعت وعقععصل  ت صع  

  0مدعبعععة 
 

تصموج عصا / هعدصه تصأاأ  19/1/1993وذ ر مدعأقأ شربع دلأقوة  نه عتصعرت   - 
جورج تونعا وفقع دطقوس طعئدو مألاععط مألرفوذ س ومدتصأ  صعا تنتعصأ زدتهصع كنصذمم  صل عصا 

ودصو تصأخل عهصع ودصو ت عشصرهع ع عشصرة مألمومج د ونصه اصأ م تشصج  ا مدموجصو اصأ  –مدطرفتا 
     0وات مدمومج ععع مج عه فأ عنعمقعت اضعئتو عتنهعع  خدت قلته  نهع دو ت ا ع رم 

 
منضصصعت مدموجصصو زدصصأ طعئدصصو مدسصصرتعا مألرفصصوذ س و اععصصت  18/6/2001وعتصصعرت   

 لصأ  بصومل شختصتو جنصو  مدقصعهرة عطلص  تطلتقهصع خل صع   2002دسصنو  895مدأقوة راو 
   0طلقو ععئنو قلأ سنأ منضعععهع زدأ طعئدو مدسرتعا مألرفوذ س 

 
 تصصأرت عب عصصو مدقصصعهرة ميعتأمئتصصو ب عهصصع عتطلتصص  / هعدصصه  30/3/2002لسصصو وعج 

  0تأاأ جورج عا مدعأقأ 
 

تقأو مدعأقأ عطل  زدأ مدعجلس مأل لتر صأ دطعئدصو مألاعصعط  23/12/2002وعتعرت   
مألرفوذ س دلبتول قلأ تتصرت  عصعدمومج فعنتصو سصتعع و ا ب صو مدتطلتص  مدتصعأر دتصعد  

تصه ب صو نهصعئأ ي بتصج فصوجض عصرفل مدعجلصس مدعشصعر زدتصه أوا زعصأم  موجته مدسععقو عطعت 
  0 سعع  ي وقلته خل  مدعأقأ زدأ طل  مدب و ده عطلععته 

 
  0واأ نظرت مدأقوة عجلسعت مدعب عو مدعذ ورة قلأ مدنبو مدععتا ععبعضرهع  

 
اصصأو و تصصل مدعصصأقأ فافصصو بصصومفظ عسصصتنأمت طوتصصت مألودصصأ  13/12/2003وعجلسصصو  
علصأ      1998دسصنو  3580تورة طع  مألتل عا مدب و مدتصعأر فصأ مدصأقوة راصو قلأ ) 

 لأ شععل مدقعهرة ي وطوتصت مدفعنتصو قلصأ تصورة طعص  مألتصل عصا وفتقصو مومج مدعصأقأ ي 
دسصصنو  895وتضصصعنت مدفعدفصصو ) تصصورة طعصص  مألتصصل عصصا مدب صصو مدتصصعأر فصصأ مدصصأقوة راصصو 

مدعأقأ قلته بعفظصو عسصتنأمت طوتصت  علأ  لأ جنو  مدقعهرة ( واأو مدبعضر قا 2002
 بصصومل ي ب صصو عب عصصو  2/42قلصصأ ) تصصورة ضصصوئتو عصصا مدب صصو مدتصصعأر فصصأ مدصصأقوة راصصو 

(  عصع اصأو عصذ رة أفصعب طلص  فصأ ختععهصع مدب صو  21987/  753أعنهور فأ مدأقوة راو 
 تلتع : ع أو مختتع  مدعب عو ويئتع عنظر مدأقوة ومبتتعطتع  عرفل مدأقوة ي  عصع اصأو 
مدبعضر قا مدعأقأ بعفظو عسصتنأمت طوتصت قلصأ ) تصورة ضصوئتو عصا تتصرت  مومج ي 
خطع  تعأر عا عطرتر تو مألاععط مألرفوذ س ي  عصع اصأو عصذ رة عأفعقصه تصعو فتهصع قلصأ 

  0طلععته 
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اضصصت مدعب عصصو مدعصصذ ورة ع صصأو مختتعتصصهع ويئتصصع عنظصصر  15/5/2004وعجلسصصو 
 و عقت مددتل فأ مدعتروفعت  000مدقضع  مإلأمري مدأقوة وزبعدتهع عبعدتهع زدأ عب عو 

 
  0واأ تأوودت مدأقوة زدأ هذه مدعب عو واتأت ععدراو مدعوض  عتأرهع  

 
و قأت هتئو عدوضأ مدأودو تقرترم ععدر ة مدقصعنونأ فصأ مدصأقوة مرتصيت فتصه مدب صو عقعودهصع 

ممو مدعصأقأ قلتصه ش ا وعزدغع  مدقصرمر مدعط صوا فتصه عصإ عصع تترتص  قلصأ ذدصم عصا كفصعر وزدص
  0مدعتروفعت 

 
دنظر مدأقوة وتأوودت عجلسصعت مدعب عصو  22/8/2006واأ بأأت مدعب عو جلسو  

  0قلأ مدنبو مدععتا ععبعضرهع 
 

اصصأو مدبعضصصر قصصا مدعصصأقأ عصصذ رة عصصأفعب تصصعو فتهصصع قلصصأ  12/12/2006وعجلسصصو  
ألرفوذ س و ا مدصمومج ( عا يئبو مألاععط م69( ي )  68طلععته عستنأم زدأ ب و مدععأتتا )

مدفعنأ ي تت عرل عإ  ب عو مدعستبتو و ا مدقرمر مدعط وا فته عع فه قصأموة شختصتو رتصر 
ععصصررة و رفصص  ععذ رتصصه  ع صصل مدعسصصتنأمت ي  عصصع اصصأو مدبعضصصر قصصا مدعصصأقأ قلتصصه عصصذ رة 
عأفعقه طل  فأ ختععهصع مدب صو  تصلتع  : عصرفل مدصأقوة ي ومبتتعطتصع عواصج مدصأقوة دبصتا 

 بصصومل ي وعصصزدممو مدعصصأقأ ععدعتصصروفعت ي  0   76دسصصنو  148فصصأ مدط صصا راصصو مددتصصل 
ومستنأ فتهع زدأ قأو ويتو مدقضع  قلأ مدقرمرمت مدتعأرة عا مدسصلطو مدأتنتصو وععقتعصعر  ا 
مدمومج سر عقأس تأخل فأ تعتو ميختتصع  مدروبصأ مدععنصور درجصعل مدصأتا وي تجصوم 

زذم  صعا عتدقصع واصومنتا مد نتسصو وققعئصأهع مدتصأ تبصرو  عا فو عن  تترت  ععدمومج مدفصعنأ زي
مدطصا  زي د لصو مدمنصع ي هصذم فضصا قلصأ  ا مدخلصإ دصتس طااصع فصأ مدأتعنصو مدعسصتبتو وتظصصل 
مدموجعا فأ  ب عو مدشرت و مدعستبتو عتموجتا وت تعر ميندتعل عتنهعع جسصععنتع فقصط ررصو 

   0ب و مدتطلت  ععدخلإ 
 
 

مت طوتصت قلصأ تصورة عصا تقرتصر هتئصو عدوضصأ مدأودصو فصأ  عع اصأو بعفظصو عسصتنأ 
ب ) عصصع ممل مدط صصا مدعقصصأو فتهصصع ع صصأ  وي  عصصعو مدعب عصصو 0  52/  18698مدط صصا راصصو 

  0قلأ مدوجه مدععتا ععدشهعأة مدعرفقو (  –مإلأمرتو مد لتع 
 
 

وعذمت مدجلسو اصررت مدعب عصو بجصم مدصأقوة دلب صو عجلسصو مدتصوو وفتهصع تصأر هصذم  
   0و وأقت عسوأته مدعشتعلو قلأ  سعععه قنأ مدنط  عه مدب و 


