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طالبػًا فػي ختاميػا الحكػـ  16/2/2002أقاـ المدعي ىذه الدعوى بإيداع صحيفتيا قمـ كتاب المحكمة بتاريخ  
بقبوؿ الدعوى شكاًل، وبصفة مستعجمة بوقؼ توزيع الجرائد والمجالت الدنماركية بجميوريػة مصػر العربيػة، وفػي 

وكذلؾ ترخيص القنوات الفضائية الخاصة بيا عمى النيػؿ والمجالت ترخيص توزيع ىذه الجرائد الموضوع بإلغاء 
لزاـ المدعي عميو الثالث المصروفات.  سات، ومنع بث فضائياتيا عبر األقمار الصناعية، وا 
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وقػػاؿ المػػدعي شػػرحًا لػػدعواه  أنػػو فػػي تحػػد سػػافر لمشػػاعر المسػػمميف أعػػادت إحػػدى عشػػر صػػحيفة دانماركيػػة  
بعػض  هأثػر شر الصور المسيئة لمرسوؿ والتي سبؽ نشرىا وكػاف رد فعػؿ المسػمميف عمييػا ااضػبًا وقطعػت عمػى ن

ر يالػػدوؿ اإلسػػالمية عالقتيػػا بالػػدنمارؾ، ممػػا أسػػاء إلػػي اإلسػػالـ والمسػػمميف واسػػتوجب رد فعػػؿ مػػنيـ يكػػوف لػػو تػػ ث
إقامػػة دولػػة، األمػػر الػػذي حػػدا بػػو إلػػي اقتصػػادي عمػػى الدولػػة المسػػيئة سػػواء عمػػى مسػػتوى الفػػرد أو عمػػى مسػػتوى ال

 دعواه الماثمة بغية الحكـ لو بطمباتو سالفة البياف.
وتػػدووؿ بجمسػػات المرافعػػة عمػػى الوجػػو الثابػػت  11/2/2002وُعػػيف لنظػػر الشػػؽ العاجػػؿ مػػف الػػدعوى جمسػػة  

بمحاضػػػر الجمسػػػات، حيػػػث أودع المػػػدعي عػػػدد سػػػبعة عشػػػر حافظػػػة مسػػػتندات طويػػػت عمػػػى مػػػا نشػػػر بػػػبعض 
حؼ والمجالت المصرية مف تعميقات واسػتنكارات لمػا نشػر بالصػحؼ والمجػالت الدنماركيػة فػي ىػذا الشػ ف، الص

كمػػػا أودع الحاضػػػر عػػػف شػػػيخ األزىػػػر حافظػػػة مسػػػتندات طويػػػت عمػػػى البيانػػػات الصػػػادرة مػػػف مجمػػػع البحػػػوث 
، كمػا أودع الحاضػر عػف اإلسالمية، واألزىر، واألوقاؼ، ودار اإلفتاء بالرد عمى حمالت اإلساءة لمرسوؿ الكػريـ

الدولػة ثػػالث حػػوافظ مسػػتندات طويػػت إحػػداىا عمػػى صػورة كتػػاب المجمػػس األعمػػى لمصػػحافة بػػالرد عمػػى الػػدعوى، 
والػػػذي يفيػػػد بػػػ ف المجمػػػس لػػػيس لػػػو سػػػمطة أو اختصػػػاص بالنسػػػبة لمصػػػحؼ والمجػػػالت األجنبيػػػة التػػػي تػػػوزع فػػػي 

لممرسػػـو اإلعػػالـ ورئاسػػة مجمػػس الػػوزراء طبقػػًا  جميوريػػة مصػػر العربيػػة، وأف الػػذي يممػػؾ ىػػذه السػػمطة ىػػي وزارة
بش ف المطبوعات. وطويت الثانية عمى رد وزارة الداخميػة عمػى الػدعوى والػذي يفيػد  6391لسنة  02بقانوف رقـ 

بػػ ف جيػػاز المطبوعػػات والصػػحافة الخارجيػػة والداخميػػة التػػابع لػػوزارة اإلعػػالـ ىػػو الجيػػة المختصػػة بالموافقػػة عمػػى 
مطبوعػات الػواردة مػف الخػارج، وأف المتسسػات الصػحفية ىػي التػي تقػـو بتوزيػع ىػذه المطبوعػات توزيع وتداوؿ ال

ىػػػػي  C.N.Eبنػػػػاء عمػػػػى موافقػػػػة جيػػػػاز المطبوعػػػػات والصػػػػحافة، كمػػػػا أف الشػػػػركة المصػػػػرية لمقنػػػػوات الفضػػػػائية 
وصػػوؿ ، وقػػد جػػرى العمػػؿ عنػػد المسػػئولة عػػف بػػث القنػػوات الفضػػائية عبػػر القمػػر الصػػناعي المصػػري نايػػؿ سػػات

نسخ الجريدة األجنبية إلي أرض الوطف أف يتـ إرساؿ عدد منيا إلي الجية المختصة بالرقابة "جياز المطبوعات 
والصػػحافة الخارجيػػة والداخميػػة" لفحصػػيا، فػػإذا قػػرر الرقيػػب أف الجريػػدة خ تنطػػوي عمػػى مػػا يخػػالؼ النظػػاـ العػػاـ 

خػالؼ ذلػؾ فإمػا أف يصػدر قػرار مػف وزيػر الداخميػة بمنػع واآلداب تـ اإلفراج عنيا وطرحيا لمتداوؿ، أما إذا رأى 
تػػداوؿ العػػدد تضػػمف المخالفػػة أو أف يصػػدر قػػرار مػػف مجمػػس الػػوزراء بمنػػع دخػػوؿ الجريػػدة لمػػبالد مسػػتقباًل. كمػػا 
طويت الحافظة الثالثة واألخيرة عمى رد وزارة اإلعالـ والذي يتضمف ب ف جيػاز المطبوعػات أفػاد ب نػو لػـ تعػرض 

عداد مف الجرائد والمجالت الدنماركية التي نشرت الرسـو المسيئة لمرسوؿ ، ومف ثـ تػدفع الػوزارة بعػدـ عميو أية أ
 قبوؿ الدعوى لرفعيا عمى اير ذي صفة بالنسبة لوزير اإلعالـ.

كما قدـ الحاضر عػف الدولػة مػذكرة دفػاع طمػب فػي ختاميػا الحكػـ أصػميًا  بعػدـ قبػوؿ الػدعوى خنتفػاء القػرار  
، واحتياطيًا  بعدـ قبوؿ الدعوى خنتفاء صفة ومصمحة رافعيا، وعمى سبيؿ اخحتياط  بعدـ قبوؿ الدعوى اإلداري
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لرفعيػػا عمػػى ايػػر ذي صػػفة بالنسػػبة لممػػدعى عمػػييـ مػػف األوؿ حتػػى الثالػػث، ومػػف بػػاب اخحتيػػاط الكمػػي  بػػرفض 
لزاـ المدعي بالمصروفات في أي مف ىذ  ه الحاخت.الدعوى بشقييا العاجؿ والموضوعي، وا 

وردًا عمػػػى دفػػػاع الدولػػػة قػػػدـ الحاضػػػر عػػػف المػػػدعي مػػػذكرة دفػػػاع صػػػمـ فػػػي ختاميػػػا عمػػػى الطمبػػػات الػػػواردة  
 بصحيفة الدعوى.

قػػررت المحكمػػة إصػػدار الحكػػـ بجمسػػة اليػػـو ، حيػػث صػػدر ىػػذا الحكػػـ وأودعػػت  02/62/0222وبجمسػػة  
 مسودتو المشتممة عمى أسبابو لدى النطؽ بو.

 " المحكمـة "
 بعد اإلطالع عمى األوراؽ، وسماع اإليضاحات، وبعد المداولة. 
ىػي الحكػـ بقبػوؿ الػدعوى شػػكاًل،  –بحسػب تكييفيػػا القػانوني الصػحي   –مػف حيػث إف حقيقػة طمبػات المػدعي  

كيػة وبوقؼ تنفيذ ثـ إلغاء قرار جية اإلدارة السمبي باخمتناع عف التدخؿ لوقؼ توزيػع وتػداوؿ الجرائػد والمجػالت الدنمار 
لغاء ترخيص توزيعيػا، وكػذلؾ إلغػاء تػرخيص القنػوات الفضػائية الخاصػة بيػا عمػى النايػؿ  في جميورية مصر العربية وا 
لػػزاـ المػػدعى عميػػو الثالػػث )وزيػػر اإلعػػالـ(  سػػات ومنػػع بػػث الفضػػائيات الدنماركيػػة عبػػر األقمػػار الصػػناعية المصػػرية، وا 

 بالمصروفات.
بؿ الخوض في شػكؿ الػدعوى وموضػوعيا أو تنػاوؿ الػدفوع المبػداة فييػا وق –ومف حيث إف المحكمة تود بداية  

أف تمفت األنظار إلػي أنيػا تعمػف رفضػيا التػاـ أليػة إسػاءة لشػخص الرسػوؿ الكػريـ أو أيػة رمػوز دينيػة أخػرى، وتنكػر  –
ت، والػػذي خ صػػنيعيـ المقيػػ –أيػػًا كانػػت عقائػػدىـ أو انتمػػاءاتيـ  –أولئػػؾ الػػذيف صػػدرت مػػنيـ ىػػذه اإلسػػاءة عمػػى بشػػدة 

ذكاءلديف اإلسالـ  العداوةتجد لو المحكمة سببًا أو مبررًا سوى إظيار  روح التعصب والكػره لممسػمميف فػي كػؿ مكػاف،  وا 
العالقات بيف الدوؿ، كما ت ثر بيػا السػالـ  أثرهمما نجـ عنو اندخع موجات مف الغضب واخضطرابات ، واىتزت عمى 

 يسػػعيا إخ أف تييػػػب بكافػػة الػػدوؿ شػػعوبًا وحكومػػات أف تتصػػدى ليػػذا التيػػػار بػػيف الشػػعوب، ومػػف ثػػـ فػػإف المحكمػػة خ
 المعادي لإلنسانية واخستقرار قبؿ أف يكوف معاديًا لإلسالـ والمسمميف.

ومف حيث إنو عف الدفع المبدى مػف الدولػة بعػدـ قبػوؿ الػدعوى خنتفػاء القػرار اإلداري  فػإف المسػتقر عميػو فػي  
أنػػو يشػػترط لقبػػوؿ دعػػوى اإللغػػاء ومػػا يشػػتؽ عنيػػا مػػف طمبػػات وقػػؼ التنفيػػذ، وجػػود قػػرار إداري  أحكػػاـ القضػػاء اإلداري

المتعارؼ عميو في الفقو والقضاء اإلدارييف، وىػو إفصػاح جيػة اإلدارة عػف إرادتيػا الممزمػة بمػا ليػا مػف سػمطة  وبمفيوم
ذلؾ ممكنًا وجائزًا قانونًا وكاف الباعث عميػو عامة مقررة بمقتضى القوانيف والموائ  بقصد إحداث أثر قانوني، متى كاف 

تحقيؽ مصمحة عامة، ومف ثـ فإف دعوى اإللغػاء تػدور وجػودًا وعػدمًا مػع وجػود القػرار اإلداري، سػواء كػاف صػريحًا أو 
ضػػمنيًا أو إيجابيػػًا أو سػػمبيًا، فػػإذا انتفػػى ىػػذا القػػرار الػػذي ىػػو محػػؿ دعػػوى اإللغػػاء اػػدت الػػدعوى ايػػر مقبولػػة ألنيػػا لػػـ 

 تصادؼ محاًل.
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وىػػػي جيػػػاز  –ومػػف حيػػػث إنػػو ت سيسػػػًا عمػػى ذلػػػؾ، ولمػػػا كػػاف الثابػػػت مػػف رد الجيػػػة اإلداريػػػة المختصػػة عمػػػى الػػدعوى 
أنػػو لػػـ تعػػرض عميػػو أيػػة أعػػداد مػػف الجرائػػد والمجػػالت الدنماركيػػة التػػي  - المطبوعػػات والصػػحافة التػػابع لػػوزارة اإلعػػالـ

 عميو وسمـ، ولػـ يعقػب المػدعي عمػى ىػذا الػرد ولػـ يقػدـ مػا يدحضػو، نشرت الصور والرسـو المسيئة لمرسوؿ صمى اهلل
بؿ ولـ يذكر أسماء الصحؼ الدنماركية التي تناولت ىذه اإلساءة ولـ يقدـ أي عدد منيا، واكتفى فقط بتقديـ مػا نشػرتو 

نيػا صػدر ليػذا التصػرؼ، فضػاًل عػف أنػو لػـ يػذكر جيػة بعي ةالصحؼ والمجالت المصرية مف ردود ااضػبة ومسػتيجن
ليا ترخيص إداري بتوزيع ىذه الجرائد والمجالت في جميوريػة مصػر العربيػة، كمػا أف األوراؽ قػد وردت خمػوًا ممػا يفيػد 
أف األقمار الصناعية المصرية بثت صورًا أو رسومات مسيئة لمرسوـ الكريـ، ومف ثـ فإنػو خ يسػوغ والحالػة ىػذه القػوؿ 

لغػػػاء بامتنػػػاع الجيػػػة اإلداريػػػة عػػػف إصػػػدار قػػػرا ر بمنػػػع توزيػػػع أو تػػػداوؿ الصػػػحؼ والمجػػػالت الدنماركيػػػة فػػػي مصػػػر وا 
ترخيصيا وترخيص البث الفضائي عمػى النحػو الػذي ذىػب إليػو المػدعي، األمػر الػذي ينتفػي معػو وجػود القػرار اإلداري 

يف لػػذلؾ السػػمبي أو اإليجػػابي فػػي الػػدعوى، ممػػا يجعػػؿ الػػدفع المبػػدى مػػف جيػػة اإلدارة فػػي ىػػذا الشػػ ف فػػي محمػػو، ويتعػػ
 القضاء بعدـ قبوؿ الدعوى خنتفاء القرار اإلداري المطعوف فيو.

ومف حيث إنو تجدر اإلشارة إلي أنو خ يرد عمى ما تقدـ القوؿ ب ف مبمغ اإلساءة إلي الرسوؿ الكريـ وما تركتو  
البالد عامًا ومطمقًا  أف يكوف منع الصحؼ والمجالت الدنماركية مف دخوؿمف أثر في نفوس المسمميف ، يستمـز حتمًا 

دوف أف يقتصػر عمػػى تمػؾ التػػي نشػػرت اإلسػاءة، ذلػػؾ أف مثػػؿ ىػذا التعمػػيـ يتنػػاقض ومبػدأ العدالػػة الػػذي ىػو مػػف ركػػائز 
 اإلسالـ ذاتو، كما أنو يتعارض وفمسفة تبادؿ المطبوعات بيف الدوؿ خدمة لرعاياىا وتكريسًا خنتمائيـ الوطني.

 مف قانوف المرافعات. 621بمصروفاتيا عماًل بحكـ المادة  ومف حيث إف مف خسر الدعوى يمـز 
 " فمهــذه األسبــاب"  

بعــــدم قبــــو  الــــدعور ر تفــــاء القــــرار اإلداري المطعــــون فيــــ  وألزمــــت المــــدعي  حكمــــت المحكمــــة:
 المصروفات.

 
 رئيس المحكمة        سكرتير المحكمة

 

 


