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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 م الشعب باس

 مجمس الدولة 

 محكمة القضاء اإلداري

 الدائرة األولى
 ـ 24/2/2009 في يوـ الثالثاء الموافؽ اً بالجمسة المنعقدة عمن

 نائب رئيس مجمس الدولة       الدكتور/ محمد أحمد عطيةالسيد األستاذ المستشار  برئاســة

 ورئيس محكمة القضاء اإلداري                                     
 رئيس مجمس الدولة نائب    فوزي عمي حسين شمبي /        وعضوية السيد األستاذ المستشار

 نائب رئيس مجمس الدولة     محمد صبح المتولي /الدكتور  و السيد األستاذ المستشار  
 مفوض الدولة        قجمال جمعة صدي/               األستاذ المستشارالسيد وحضور 

 أميف السر                سامي عبد اهلل خميفةوسكرتارية السيد/ 
 أصدرت الحكم اآلتي

 ؽ62لسنة  63830في الدعوى رقـ 
 المقامة من:

 طارؽ محمد عيسى شرؼ الديف -1
 مجدي عزت عبد العزيز أبو المجد -2

 ضــد:
 المستشار/ وزير العدؿ .... " بصفته "           

 
 " قائــعالو " 

طػػالبيف فػػي  23/9/2008أقػػاـ المػػدعياف اػػذو الػػدعوى بموجػػب صػػحيفة أودعػػت قمػػـ كتػػاب المحكمػػة بتػػاري   
 ختامها الحكـ:

أواًل: وبصػػفة مسػػتعجمة: بوقػػؼ تنفيػػذ القػػرار السػػمبي بامتنػػاع المػػدعى عميػػه عػػف نقػػؿ مقػػر المحكمػػة فػػي الجنحػػة رقػػـ 
جنح مستأنؼ سفاجا مف مدينة الغردقة  2008لسنة  2887جنح سفاجا المستأنفة برقـ  2006لسنة  1525

 إلي محافظة القاارة.
 ثانيًا: وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعوف فيه وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار.

وذكػػػر المػػػدعياف شػػػرحًا لمػػػدعوى أنهمػػػا ومئػػػات ايرامػػػا مػػػف ضػػػحايا عبػػػارة المػػػوت واػػػي العبػػػارة السػػػالـ فقػػػد  
ختصػاا المحمػي عميهمػا اػـ االنتقػاؿ إلػي مدينػة الغردقػة لحضػور ومتابعػة جمسػات أسرتيهما، وقد فرضت قواعػد اال
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عػػف تػػدبير حياتهمػػا، ودفعػػًا لتمػػؾ  واالنشػػغاؿالمحاكمػػة ومػػا يسػػتتبم ذلػػؾ مػػف معانػػاة السػػفر والمبيػػت والتكمفػػة والجهػػد 
ة القضػائية فقػد تقػدما ( مف قانوف السػمط9المشقة التي تمثؿ حالة مف حاالت الضرورة المنصوا عميها في المادة )

يراما إلي رئيس محكمة قنا يمتمساف منه مخاطبة وزيػر العػدؿ لنقػؿ مقػر المحاكمػة وذلػؾ عمػى النحػو الموضػح امم 
يمتمساف منه إصدار قػرار بنقػؿ  14/9/2008، كما تقدما إلي وزير العدؿ بطمب بتاري  6/8/2008بطمبهما المؤرخ 

 يهما.المحاكمة إال أنه لـ يتـ الرد عمى طمب
وينعػػي المػػػدعياف عمػػػى القػػرار السػػػمبي باالمتنػػػاع عػػف نقػػػؿ مقػػػر المحاكمػػة مػػػف الغردقػػػة إلػػي القػػػاارة مخالفتػػػه  

 لمدستور والقانوف لألسباب اآلتية:
 مف الدستور. 167،  166،  165، 67،  65،  64،  40أواًل: مخالفة القرار المطعوف فيه لممواد أرقاـ 

( مف قانوف السػمطة القضػائية التػي أجػازت لػوزير العػدؿ بنػاء عمػى طمػب 9فيه لممادة ) ثانيًا: مخالفة القرار المطعوف
رئػػيس المحكمػػة عنػػد الضػػرورة عقػػد جمسػػات المحكمػػة فػػي أي مكػػاف آخػػر فػػي دائػػرة اختصاصػػها أو خػػارج اػػذو 

الة الضػرورة الدائرة، وأنه لما كانت حالتهما ومعهما العشرات والمئات مف أاالي ضحايا العبارة الغارقة تمثؿ ح
وحػػر الصػػيؼ أمػػاـ رصػػيؼ محكمػػة جػػنح  ألنهػػـ جميعػػًا يكابػػدوف مشػػقة السػػفر وعنػػاء المبيػػت فػػي ليػػؿ الشػػتاء

إسػماعيؿ فػي  ممػدوحسفاجا ثـ جنح مستأنؼ سفاجا بمدينة الغردقة بينما يبيت المػدافعيف عػف المػتهـ الهػارب/ 
، ومف ثـ فإف  كبدونػه مػف نفقػات بااظػة يعػد فػي ذاتػه سػبب ومعهما المئات وما يت وماالقيافنادؽ الخمس نجـو

خارج دائرة اختصاصها باإلضافة إلي أف يتحقؽ به حالة الضرورة الممجئة لتعييف مكاف آخر النعقاد المحكمة 
 اناؾ مف األسباب ما يعزز اذا الممتجأ ويؤكدو ومنها:

بمدينػػة القػػاارة وعميػه يكػػوف مػػف أف الجهػات اإلداريػػة والرقابيػة ذات الصػػمة الوثيقػػة بهػذو القضػػية كػػائف مقراػا  -1
المناسب بؿ ومف الضرورة عقد الجمسات في محيط تمؾ الجهات حتى يتيسر عمى الدفاع الحصوؿ عمى ما 

 يعتقد مناسبًا مف أدلة في وقت مناسب.
أف المحكمة التي تناسب تجهيزاتها حجـ الحدث تستأاؿ التشديد عمى أف تكوف إحػدى محػاكـ مدينػة القػاارة  -2

عمػػاؿ مبػػدأي عالنيػػة الجمسػػات وشػػفوية المرافعػػة واػػو أمػػر يتعػػذر تحقيقػػه بػػأي مػػف إتجهيػػزًا يناسػػب المجهػػزة 
 المحاكـ خارج مدينة القاارة.

أف بعض ذوي النفوس الضعيفة رددت وأشػاعت أف ثػأرًا البػد أف تػراؽ بسػببه دمػاء القتمػة الهػاربيف واػو أمػر  -3
ائرة محكمة قنا ولما كاف معظـ الضػحايا مػف أاػؿ بعض الصحؼ ولما كانت مدينة الغردقة تقم في د رددته

الصعيد فإف الخطر يحيػؽ بمكػاف المحكمػة، خاصػة وأف القػانوف اسػتمـز لصػحة إجػراءات المحاكمػة حضػور 
 المتهميف بشخوصهـ.
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ثالثػػًا: أف القػػرار المطعػػوف فيػػه شػػابه عيػػب االنحػػراؼ بالسػػمطة عػػف قصػػد وعمػػد، وذلػػؾ ألف المػػدعي عميػػه سػػبؽ وأف 
بنقػػؿ محاكمػػة الصػػحفي/ إبػػراايـ عيسػػى عػػف مقػػر مجمػػم الجػػالء إلػػي  2007لسػػنة  8768رار رقػػـ أصػػدر القػػ

القاارة الجديدة بغير مسوغ منطقي أو مبرر معقوؿ أو قياـ حالة الضػرورة  األمػر الػذي أصػدرت معػه محكمػة 
ة المتهمػػيف فػػي القضػػاء اإلداري بالقػػاارة حكمهػػا بوقػػؼ تنفيػػذ ذلػػؾ القػػرار، ثػػـ امتنػػم المػػدعى عميػػه فػػي محاكمػػ

قضايا العبارة الغارقة عف إصدار قرار بنقؿ المحاكمة بغير مبرر أو مسػوغ راػـ تػوافر حالػة الضػرورة وتجميهػا 
 معانيها. مفي أوض

 وخما المدعياف إلي طمب الحكـ لهما بطمباتهما سالفة البياف. 
يهػػا قػػػدـ الحاضػػر مػػػم وف 16/12/2008وقػػد تحػػػدد لنظػػر الشػػػؽ العاجػػؿ مػػػف الػػدعوى أمػػػاـ المحكمػػة جمسػػػة  

لممستندات والرد، وفػي اػذو الجمسػة قػدـ  30/12/2008المدعييف حافظة مستندات، وقررت المحكمة التأجيؿ لجمسة 
 الحاضر مم المدعييف حافظة مستندات.

 وقدـ الحاضر عف جهة اإلدارة حافظة مستندات، ومذكرة دفاع طمبت فيها الحكـ: 
 ًا بنظر الدعوى.بعدـ اختصاا المحكمة والئي أصميًا:

 بعدـ اختصاا المحكمة محميًا بنظر الدعوى. واحتياطيًا:
 : )أ( بعدـ قبوؿ الدعوى النتفاء القرار اإلداري.ومن باب االحتياط

 )ب( عدـ قبوؿ الدعوى لرفعها مف اير ذي صفة.       
ي أي مػف الحػاالت السػابقة : برفض الدعوى بشقيها العاجؿ والموضػوعي، مػم إلػزاـ المػدعياف فػوعمى سبيل االحتياط

 بالمصاريؼ.
وفيهػػا قػػررت المحكمػػة  20/1/2009وفػػي ذات الجمسػػة قػػررت المحكمػػة إصػػدار الحكػػـ فػػي الػػدعوى بجمسػػة  

إعادة الدعوى لممرافعة لجمسة ذات اليـو لبياف ما تـ في االستئناؼ المقدـ إلي محكمة جنح سفاجا، وفي اذو الجمسة 
، وفػػي ذات 11/3/2009بمحضػػر الجمسػػة أف القضػػية تػػـ حجزاػػا إلصػػدار الحكػػـ فيهػػا بجمسػػة  ثبتػػاأقػػرر المػػدعياف و 

الجمسة قررت المحكمة إصدار الحكـ في الدعوى بجمسة اليػوـ، وفيهػا صػدر الحكػـ وأودعػت مسػودته المشػتممة عمػى 
 أسبابه عند النطؽ به.

 

 " المحكمـة "
تما  ـ المداولة قانونًا.بعد االطالع عمى األوراؽ، وسماع اإليضاحات، وا 



 تابع الحكم في الدعوى رقم 23836 لسنة 26ق:
 

4______________________________________________________________________ 

لغػاء القػرار السػمبي بامتنػاع المستشػار وزيػر العػدؿ عػف  مف حيث إف المدعييف يطمباف الحكـ بوقؼ تنفيػذ وا 
جػنح  2008لسػنة  2887جػنح سػفاجا والمسػتأنفة بػرقـ  2006لسػنة  1525نقؿ مقر المحكمة في الجنحػة رقػـ 

 ا يترتب عمى ذلؾ مف آثار.مستأنؼ سفاجا مف مدينة الغردقة إلي محافظة القاارة وم
وحيث إنه عػف الػدفم المبػدى مػف الجهػة اإلداريػة بعػدـ اختصػاا المحكمػة والئيػًا بنظػر الػدعوى عمػى سػند 
مف أف القرار المطعوف فيه يعد مف قبيػؿ اإلجػراءات واألعمػاؿ التنظيميػة الداخميػة لحسػف سػير العمػؿ القضػائي 

لي يخرج الفصؿ فيه عف االختصاا الوالئي لمحاكـ مجمس الدولة، وال يتوافر له مقومات القرار اإلداري وبالتا
فإف قضاء المحكمة اإلدارية العميا قد استقر عمى أف القرار اإلداري او تصرؼ قػانوني يصػدر عػف اإلدارة بمػا 

يعػة لها مف سمطة عامة ممزمة لتنشئ مركزًا قانونيًا جديدًا أو تػؤثر فػي مركػز قػانوني قػائـ والعبػرة فػي تحديػد طب
ومبانيه بؿ بموضػوعه وفحػواو واندراجػه ضػمف األعمػاؿ اإلداريػة فػإف كػاف كػذلؾ اػدا قػرارًا  هالقرار ليست بألفاظ

 إداريًا بغض النظر عف صفة مصدرو.
وفقػًا لػػنا الفقػرة األخيػرة مػػف المػادة العاشػػرة مػف قػػانوف  –ومػف حيػث إنػػه يعتبػر فػػي حكػـ القػرارات اإلداريػػة 

رفػض السػمطات اإلداريػة أو امتناعهػا عػف اتخػاذ قػػرار  – 1972لسػنة  47انوف رقػـ مجمػس الدولػة الصػادر بالقػ
 كاف مف الواجب عميها اتخاذو وفقًا لمقوانيف والموائح.

ومف حيث إنه ولئف كاف لمحاكـ القضػاء العػادي الفصػؿ فػي اختصاصػها فػإف اػذو المحػاكـ وعمػاًل بأحكػاـ 
تصدى لمفصػؿ فػي مشػروعية قػرار إداري حيػث نصػت المػادة ال ت 1972لسنة  46قانوف السمطة القضائية رقـ 

( مف اذا القانوف صراحة عمى أنه " فيما عدا المنازعػات اإلداريػة التػي يخػتا بهػا مجمػس الدولػة تخػتا 15)
المحاكـ بالفصؿ في كافة المنازعات والجرائـ إال ما استثنى بنا خاا ..." وقد ورد اذا الػنا متفقػًا مػم مػا 

( مػػػف أف " مجمػػػس الدولػػػة ايئػػػة قضػػػائية مسػػػتقمة وتخػػػتا بالفصػػػؿ فػػػي 172ر فػػػي المػػػادة )نػػػا عميػػػه الدسػػػتو 
 المنازعات اإلدارية .....".
( مف قانوف السمطة القضائية المشار إليه تنا عمى أف " ينشأ بدائرة اختصاا 11ومف حيث إف المادة )

دوائػػر اختصاصػػها بقػػرار مػػف وزيػػر كػػؿ محكمػػة ابتدائيػػة محػػاكـ جزئيػػة يكػػوف إنشػػاؤاا وتعيػػيف مقاراػػا وتحديػػد 
 العدؿ.

عنػد الضػرورة ويجوز أف تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكاف آخر فػي دائػرة اختصاصػها أو خػارج اػذو الػدائرة 
 وذلؾ بقرار مف وزير العدؿ بناء عمى طمب رئيس المحكمة ...".
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 يندرج بأي حػاؿ مػف األحػواؿ ال –الصادر تنفيذًا لممادة سالفة الذكر  –ومف حيث إف قرار وزير العدؿ  
نما او في حقيقته وجوارو قرار إداري اسػتجمم كػؿ مقومػات القػرار اإلداري ومػف ثػـ  القضائيةضمف األعماؿ  وا 

( مػف الدسػتور التػي وسػدت لمحػاكـ مجمػس 172بحكػـ المػادة ) اسػتظالالً فإنه بهذو يخضم لرقابة اذو المحكمة 
سايرة الجهة اإلدارية في الدفم المبػدى منهػا تحصػينًا منهيػًا عنػه لمقػرار وعميه يكوف م –الدولة والية الفصؿ فيه 

 عف رقابة القضاء بغير سند صحيح مف القانوف وتطبيقًا لذلؾ تقضي المحكمة برفض الدفم الماثؿ.
ومػػف حيػػث إنػػه عػػف الػػدفم الثػػاني المبػػدى مػػف الجهػػة اإلداريػػة بعػػدـ اختصػػاا المحكمػػة محميػػًا بنظػػر  

 محكمػػة القضػػاء اإلداري بقنػػا بنظراػػا فإنػػه مػػردود بػػأف مقػػر المػػدعى عميػػه واػػو المستشػػارالػػدعوى واختصػػاا 
وزير العدؿ يقم بمدينة القاارة، واو المنوط به قانونًا إصدار قرار نقؿ مقر انعقاد محكمة جنح مستأنؼ سػفاجا 

وى الماثمػػة، ولػػذلؾ مػػف مدينػػة الغردقػػة إلػػي مدينػػة القػػاارة ومػػف ثػػـ تخػػتا محكمػػة القضػػاء اإلداري بنظػػر الػػدع
تقضي المحكمة برفض الدفم الماثػؿ، وتكتفػي المحكمػة بإثبػات رفػض الػدفعيف بعػدـ اختصػاا المحكمػة والئيػًا 

 ومحميًا بنظر الدعوى في األسباب عوضًا عف إثباتهما في المنطوؽ.
مػى تػنا ع 1972لسػنة  47( مف قانوف مجمس الدولة الصادر بالقانوف رقػـ 12ومف حيث إف المادة ) 

 أنه ال تقبؿ الطمبات اآلتية:
 الطمبات المقدمة مف أشخاا ليست لهـ فيها مصمحة شخصية. –أ 

 .......................". -ب 
طبقػًا لمػا جػرى عميػه قضػاء المحكمػة اإلداريػة العميػا وقضػاء اػذو  –ومف حيث إنه مف األمور المسممة  
وى يتعيف أف يتوافر مف وقت رفم الػدعوى وأف يسػتمر أف شرط المصمحة الواجب تحققه لقبوؿ الدع –المحكمة 

قيامػػه حتػػى يفصػػؿ فيهػػا نهائيػػًا باعتبػػار أف دعػػوى اإللغػػاء اػػي دعػػوى تسػػتهدؼ إعػػادة األوضػػاع إلػػي مػػا كانػػت 
عميػػػه قبػػػؿ صػػػدور القػػػرار المطمػػػوب إلغػػػاؤو، وأنػػػه إذا مػػػا حػػػاؿ دوف ذلػػػؾ مػػػانم قػػػانوني فػػػال يكػػػوف انػػػاؾ وجػػػه 

 ف الحكـ بعدـ قبولها النتفاء المصمحة.لالستمرار في الدعوى ويتعي
ومف حيث إنه اديًا بما تقدـ، ولما كاف الثابت أف المدعييف أقاما اذو الدعوى بطمب الحكـ بوقؼ تنفيذ  

لغػػاء القػػرار السػػمبي بامتنػػاع المستشػػار وزيػػر الع لسػػنة  1525ر المحكمػػة فػػي الجنحػػة رقػػـ ػػػػػؿ مقػػػػدؿ عػػف نقػػػػوا 
جػنح مسػتأنؼ سػفاجا مػف مدينػة الغردقػة إلػي محافظػة  2008لسػنة  2887ة برقـ جنح سفاجا والمستأنف 2006

ومػػف ثػػـ تكػػوف مصػػمحة  11/3/2009القػػاارة، وأف الثابػػت أنػػه تػػـ حجػػز القضػػية المشػػار إليهػػا لمحكػػـ بجمسػػة 



 تابع الحكم في الدعوى رقم 23836 لسنة 26ق:
 

6______________________________________________________________________ 

المدعييف في طمب نقؿ مقر المحكمة قد زالت ألف المحاكمة قػد انتهػت بحجػز القضػية لمحكػـ، ممػا يتعػيف معػه 
 كـ بعدـ قبوؿ الدعوى لزواؿ المصمحة في االستمرار فيها.الح

 مف قانوف المرافعات. 184ومف حيث إف مف خسر الدعوى يمـز بمصروفاتها عماًل بحكـ المادة  

 " فمهــذه األسبــاب" 
 قبول الدعوى لزوال المصمحة، وألزمت المدعيين المصروفات.بعدم  محكمة:ال حكمت

 
 رئيس المحكمة        سكرتير المحكمة 

 
 


