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الوقائع

برقمالمقیدةوزینب،السیدةجنایات2011لسنة8629رقمالقضیةفىعلیھمحكومالطاعن
سجنھواستمرعاما،عشرخمسةلمدةالمشددبالسجنالقاھرةجنوبكلى٢٠١١لسنة٣٥٢٨

.تاریخھوحتى4/5/2015منالعقوبةلتلكتنفیذا

إلىوكیلھطریقعنبطلبفتقدم،سجنھفترةأثناءدراستھاستكمالفيالطاعنمنورغبة
وأرفقالسیاسیةالعلومدبلومةفيوذلكالعربیةالدوللجامعةالتابعالعربیةوالدراساتالبحوثبمعھد

شبكةعبرااللكترونیةالوسائلخاللمنالرقمیةالمحاضراتبحضوركتابيإقراربھ
وللمحاضرات،رقميحضورنسبةالمعھدیشترطحیثالین)أون(حضورالدولیةالمعلومات

كذا حضور االمتحانات .

حضورعلىبالموافقةكتابیاالسجونمصلحةقطاعموافقةالطاعن،لقبولیشترطالمعھدأنإال
شبكةعبرااللكترونیةالوسائلخاللمنالرقمیةالمحاضراتحضوروكذااالمتحانات

المعلومات الدولیة (حضور أون الین).



یضحدوالمواطن،لكلالدولةتكفلھاالتيالدستوریةالمبادئمنالتعلیمفيالحقكانلماو
فيیرغبالذيالمسجوناتجاهالمشرعنظرةتطورتإذمسجونالطاعنكونالحقذلك

توفیرمسؤولیةالسجونمصلحةتتحملأنالقانونخاللمنوحرص،دراسةاستكمال
،االمتحاناتبحضورلھمبالسماحدراستھماستكمالفيالراغبینللمسجونینالسبلوتیسیر

بالفعلالبدءوالرقميالتحولإلىالدولةاتجاهوالعالمیشھدهالذيالتكنولوجيالتطورومع
استكمالفيالراغبینللنزالءتوفرأنالسجونمصلحةعلىالیسیرمنأضحىذلكفي

شبكةعبرااللكترونیةالوسائلخاللمنرقمیامحاضراتھملحضورالسبلدراستھم
العدلوزارةمعبالتعاونالسجونلمصلحةسبقوقدالسیماالین)(أونالدولیةالمعلومات

تجھیزخاللمنوذلكبعد)عن(إلكترونیااحتیاطیاالمحبوسینحبستجدیدجلساتعقدمن
أمروینظرالمتھمینخاللھامنیعرضالسجونداخلمجھزةقاعاتالسجونمصلحة
بتلكالجلساتمنالعدیدعقدتموقد،بالمحاكممجھزةقاعاتخاللمنالقضاةحبسھم
الالزمةاإلمكانیاتالسجونمصلحةإمتالكعلىیؤكدماوھو،المنصرمالعامخاللالطریقة
حالیاالسائداالتجاهوھورقمیامحاضراتھمدراستھماستكمالفيالراغبینالنزالءلحضور

إستكمالییسرماوھورقمیا،الحضورتطبیقاليالمعاھدوالجامعاتغالبیةاتجھحیث
المسجونین دراستھم.

وحیث قام الطاعن بإبالغ جھة اإلدارة  برغبتھ في ذلك ، إال أن جھة اإلدارة امتنعت عن ذلك دون سبب .

البحوثبمعھدبااللتحاقللطاعنبالسماحقرارھاإصدارعناالدارةجھةامتناعكانولما
لھوالسماحالسیاسیةالعلومدبلومةفيوذلكالعربیةالدوللجامعةالتابعالعربیةوالدراسات

الدولیةالمعلوماتشبكةعبرااللكترونیةالوسائلخاللمنالرقمیةالمحاضراتبحضور
حضوركذاوللمحاضرات،رقميحضورنسبةالمعھدیشترطحیثالین)أون(حضور

والقانون،الدستورصحیحخالفقدیكونلذلكالالزمةالوسائلوتوفیرإعدادو،االمتحانات
جلساتالمتھمینلحضورألكترونیاًمجھزةقاعاتبتوفیرالسجونمصلحةبھقامتبماأسوة
كونھالسببركنمعھینتفيو)الینأونحضور(طریقعنومحاكمتھمحبسھمتجدید
دعواهإقامةبالطالبحدامماالسلطة،استخدامفياالنحرافویشوبھمبرر،دونصدر

الماثلة مرتكزة فیھا إلي األسباب اآلتیة :

أوجھ الطعن

أوالً : مخالفة القرار الطعین للدستور والقانون :-



:2019فيوالمعدل2014لدستورالقرارمخالفة-

الشخصیةبناءھدفھمواطن،لكلحقالتعلیم"علىالدستورمن19المادةنصتحیث
المواھبوتنمیةالتفكیر،فيالعلمىالمنھجوتأصیلالوطنیة،الھویةعلىوالحفاظالمصریة،

وعدموالتسامحالمواطنةمفاھیموإرساءوالروحیة،الحضاریةالقیموترسیخاالبتكار،وتشجیع
الجودةلمعاییروفقاًوتوفیرهووسائلھ،التعلیممناھجفىأھدافھبمراعاةالدولةوتلتزمالتمییز،
مجانیتھالدولةوتكفلیعادلھا،ماأوالثانویةالمرحلةنھایةحتىإلزاميوالتعلیمالعالمیة.
مننسبةبتخصیصالدولةوتلتزمللقانون.وفقاًالتعلیمیة،الدولةمؤسساتفيالمختلفةبمراحلھ
تتفقحتىتدریجیاًتتصاعداإلجمالي،القوميالناتجمن%4عنتقلالللتعلیمالحكومىاإلنفاق

العامةوالمعاھدالمدارسجمیعالتزاملضمانعلیھالدولةوتشرفالعالمیة.المعدالتمع
والخاصة بالسیاسات التعلیمیة لھا.

االحتجازوأماكنالسجونتخضعوتأھیل.إصالحدار"السجنعلىالدستورمن56المادةنصتكما
أحكامالقانونوینظمللخطر.صحتھیعرضأواإلنسان،كرامةینافيماكلفیھاویحظرالقضائى،لإلشراف

إصالح وتأھیل المحكوم علیھم، وتیسیر سبل الحیاة الكریمة لھم بعد اإلفراج عنھم.

أنالسجنإدارةعلى"علىتنصالسجونتنظیمبشأن1956لسنة396القانونمن31المادةكانتولما
مواصلةفيالرغبةلدیھمالذینللمسجونیناالستذكارتیسروأنوالتعلیماإلطالععلىالمسجونینتشجع

الدراسة وأن تسمح لھم بتأدیة االمتحانات الخاصة بھا في مقار اللجان.

مصلحةقطاعیعمل"للسجونالداخلیةالالئحةبشأن1961لسنة79القرارمنمكرر15المادةتنصو
األمنومقتضیاتالعقابيالتنفیذأحكاممعیتعارضالبماالمسجونینتعلیمووسائلسبلتیسیرعلىالسجون

العام.

حرصالمشرعأنالمتقدمةالنصوصمنالمستفادأنوحیث"اإلداريالقضاءمحكمةقضتوحیث
اإلنسانآدمیةوكرامةعلىالحفاظوالثاني،الدولةتكفلھمواطنلكلحقالتعلیمأناألولأمرینعلى

المحبوس حتى ولو كان ھذا الحبس تنفیذا لعقوبة جنائیة محكوم بھا علیھ الرتكابھ جریمة جنائیة "

محظوراكانأنفبعدالمسجونمعاملةوالتعلیمتجاهالمشرعنظرةوتطورت"الحكمبذاتقضتكما
االمتحاناتبأداءلھیسمحالأنھواالمتحاناتلتأدیةاألحوالمنحالبأيسجنھمنالخروجالمسجونعلى

حال دخولھ السجن ، فإنھ أجاز إلدارة السجن أن تسمح للمسجون بتأدیة امتحاناتھ في مقر اللجان"

)1/1/1995جلسةق49لسنة2362رقمالدعوى(

الوسائلتیسیرعنامتناعھاوكذادراستھ،استكمالللطاعنبالسماحاإلدارةجھةامتناعأنتقدمماومفاد
التعلیمحقأنحیث،والقانونالدستورمخالفةعلىینطويالرقمیةمحاضراتھالطاعنلحضورالالزمة
وشاءأندراستھاستكمالفيالحقلھالقانونكفلإذمسجونالطاعنكونذلكیضحدوالللجمیعمكفول



محاضراتھالطاعنلحضورالالزمةالوسائلتوفیراالدارةجھةعلىالیسیرمنوأنھسیما.ذلكفيرغب
رقمیا ، سیما مع نجاح تجربة إنعقاد جلسات تجدید حبس المتھمین رقمیا عن بعد.

محاضراتھالطاعنلحضورالالزمةااللكترونیةالوسائلاإلدارةجھةتوفیرإمكانیة
رقمیا عن بعد.

االصعدةكافةعلىوحكوميغیرأوكانتحكومیةالجھاتكافةفيالتكنولوجيلالستخدامالدولةتتجھ
خطواتالوزاراتبعضأتخذتوقد،ضرورةالرقميالتحولأصبحوقد،قضائیةوتجاریةوإقتصادیة

إنشاءقانونبتعدیلالخاصةالتشریعیةالتعدیالتتفعیلعلىالعدلوزارةقامتحیث،التحولھذانحوجادة
رفعإجراءاتالمذكورالتعدیلنظمحیث،2019لسنة146رقمبالقانونالصادرةاالقتصادیةالمحاكم
عنالتقاضيمشروعإلتمامخطةبوضعالوزارةوقامتاالقتصادیةالمحاكمأمامبعدعنومباشرتھاالدعوى

فىبالقیدتبدأمراحلعدةخاللمنوذلكالماضىأبریلشھرفىتنفیذھابدأاالقتصادیة؛المحاكمفىبعد
بمعرفةإلكترونیاًوأسانیدهفیھاالمدعىوطلباتووقائعھا،الدعوىصحیفةبیاناتوملءااللكترونيالسجل
الدعوىعلىالمستحقةالرسومبسدادویقوماالقتصادیة»للمحاكماإللكترونى«الموقععبرالمحاميوكیلھ
الخصومویسمعالمرافعة،وتبدىعلیھا،المعروضالنزاعالمختصةالدائرةوتنظراإللكترونىالسدادبنظام

الصادرة من المحكمة فى الدعوى.ویخطر الخصوم إلكترونیاً بالقراراتبخاصیة الفیدیو كونفرانس

تعلیماتإتباععلیناإلزاماأصبحوحیث،المستجد19كوفیدفیروسجائحةتفشيومع2020عامبدایةوفي
أطلقتفقد،االجتماعيالتباعدضرورةبشأنالمصریةالصحةوزارةتعلیماتوكذاالعالمیةالصحةمنظمة
الرقمیة،التكنولوجیااستخدامخاللمنبعدعن،احتیاطیًاالمحبوسینالمتھمینمثولمشروعالعدلوزارة
داخلیتواجدونالذینالمتھمینحبستجدیدنظربالمحكمةمجھزةقاعةداخلللقضاةیمكنخاللھمنوالذي

بینوالمؤمنةالمغلقةالتلفزیونیةالشبكةتلكخاللمنالمحامینبحضورمجھزةأیضاقاعاتفىالسجون
مقارمنالمتھمیننقلإلىالحاجةدونالمتھمینحبستجدیدنظرإلىالمشروعویھدفوالسجونالمحاكم

حبسھم،.

األولىالمرحلةمنوالداخلیة،المعلومات،وتكنولوجیااالتصاالتوزارتىمعبالتعاونالعدلوزارةوانتھت
الخیریة،والقناطرطرة،“بسجونالقاھرةفىمحاكم6منكلربطمنباالنتھاءوذلكالمشروع،من

اإلسكندریةوغربشرقمحكمتىربطتمكماالمركزیین،مایو15ووالنھضةالعمومي”،والقاھرة
كرموزسجنورجال،ودمنھورنساء،ودمنھوروالحضرة،الغربانیات،والعرب،برجبسجوناالبتدائیة؛
المركزي.

یمكنوالتيالطاعنبھالمودعالسجنلدىالتكنولوجیااإلمكانیاتتوافریضحىسبقومما
أسوةوذلكبھ،التحقالذيالمعھدلشروططبقاالرقمیةمحاضراتھیحضرأنخاللھامن

باستخدام تلك القاعات المجھزة الكترونیا لتجدید حبس المتھمین عن بعد.

ثانیا: عدم مشروعیة القرار المطعون فیھ الفتقاده ركن السبب :



الواقعیةالحالةھووالسببأركانھاكتماللعدمالقراربطلتخلفإذااإلداريالقرارأركانمنركنالسبب"
دونالقرارأصدرفإذامعیننحوعلىقرارهباتخاذإلیھفتوحياإلدارةرجلعنبعیداتتمالتيالقانونیةاو

االستناد إلى الواقع او القانون فإنھ یضحى منعدم األسباب مما یتحتم إلغاؤه"

وھو"1/س1656رقمالقضیةفيحكمھافيالعلیااإلداریةالمحكمةعرفتھكماوالسبب
قرارھابإرساءاإلدارةتلزمولذلكسببھبدونیقومفالمشروعیتھشروطمنوشرطالقرارأركانمنركن
القراریقومحتىتنتجھصحیحةقانونیةأومادیةأصولمنسائغااستخالصامستخلصصحیحسببعلى

على سببھ ویكون مطابقا للقانون ."

فيویفترضقرارھابتثبیتملزمةغیراإلدارةجھةكانت"ولئنالعلیااإلداریةالمحكمةقضتوقد
إذاأنھإالذلكعلىالدلیلیقیمأنالعكسیدعىمنوعلىالصحیحسببھعلىقائمأنھالمسببغیرالقرار
خاضعةتكونأسبابمنتبدیھمافإنالقراربتسبیبیلزمھاالقانونكانأونفسھاتلقاءمنأسبابذكرت
أومطابقتھامدىمنللتحققاألسبابھذهیمحصانرقابتھإعمالسبیلفيولھااإلداريالقضاءلرقابة

السببلركنفاقداًالقراركانوإال.....القرارإلیھاانتھىالتيالنتیجةفيذلكوأثرللقانونمطابقتھاعدم
"ووقع مخالفاً للقانون

جلسةق41لسنة5193رقمالطعنفيالعلیااإلداریةالمحكمةحكمالمعنىذلكفي(ویراجع
25/12/1999(

تصرفوانطواءاإلداريللقرارالمبررالمعقولالسببانعدامإن"العلیااإلداریةالمحكمةقضتكما
ھوالعامالصالحمنأساسومقنعمسوغدوناالخرالبعضحسابعلىالناسبعضتمییزعلىاإلدارة

صورة من صور مشوبة القرار اإلداري باالنحراف"
)282ص12س–26/11/1966–ق1362/10رقمالطعن–العلیااإلداریة(المحكمة

حضورللطاعنالسماحخاللھامنیمكنوالتياالدارةجھةلدىالتكنولوجیةاالمكانیاتتوافرثابتوحیث
نسبةالطاعنبھالتحقالذيالعاليالمعھدیشترطحیث،كونفرنسالفیدیوخاصیةعبررقمیامحاضراتھ

رقمیامحاضراتھالطاعنحضورلرفضھسائغاسببالفتقارهاإلدارةجھةقراریعیبما،رقمیاحضور
عبر الفیدیو كونفرانس من خالل القاعات التي یستخدمھا جھة اإلدارة في تجدید حبس المتھمین عن بعد.

ثالثا: إساءة استخدام السلطة من مصدر القرار

قراراتھافيالمشروعیةبمبدأاإلدارةجھةتلتزمأنیتعینأنوقضاءافقھاعلیھالمستقركانولما
سلطتھاستعمالوإساءةالنھجھذاخالفتقداالدارةجھةأنإالسبیالذلكإلىوجدتكلماوتصرفاتھا

الفیدیوخاصیةعبررقمیامحاضراتھبحضورللطاعنالسماحعنباالمتناعالسلبىقرارهبإصداره
عنالمتھمینحبستجدیدفياإلدارةجھةتستخدمھاالتيوإلكترونیاالمجھزةالقاعاتخاللمنكونفرانس

المتھمینحبستجدیدإجراءاتإتخاذبینالمعاملةفيالتفرقةفيالسلطةاستخدامإنحرافویضحىبعد،
والدستوريالحقذلكفيالوسائلذاتاستخدامفيوحقھالتعلیمفيالطاعنحقبینوبعدعناحتیاطیا

القانوني، وھو ما یؤكد أن القرار الطعین قد صدر تنكیال بالطاعن،



وقد ذھب القضاء اإلداري في تعریف عیب إساءة استخدام السلطة بأنھ
" تصرف إداري یقع من مصدر القرار بتوجیھ غرضا غیر الغرض الذي قصد القانون تحقیقھ وال مشاحنة ان
الرئیس اإلداري إذا ما أصدر قراره متنكال عن المصلحة العامة ، كان قراره مشوبا بسوء استعمال السلطة ".

اإلداريالقراریلحقكعیب–السلطةاستعمالفياالنحرافإن"اإلداريالقضاءمحكمةقضتوقد
لغایاتالقراریصدرحیثفقطالیكون–االداریةالقراراتتلحقالتيالعیوبمنغیرهعنبطبیعتھویتمیز

بل،ذلكنحوعلىأوحزبیةأوسیاسیةأغراضأوشخصينفعتحقیقإلىأواالنتقامإلىترميشخصیة
یكتفيالاإلدارة،أعمالمنكثیرفيفالقانون،القانونلروحمخالفالقرارصدرإذاأیضاالعیبھذایتحقق
ھذهوفيمعین،إداريلعملنطاقایجعلھمعیناھدفایخصصبل،الواسعنطاقھافيالعامةالمصلحةبتحقیق
عینھالذيالخاصالھدفأیضابل،فحسبفيالعامةالمصلحةاإلداريالقراریستھدفالأنیجبالحالة

التيالمخصصةبالغایةاإلداريالقرارتقیدالتياألھدافتخصیصبقاعدةعمال،القرارلھذاالقانون
القراركانذاتھا،فيالعامةالمصلحةتحقیقھدفھكانولوالغایة،ھذهعلىالقرارخرجفأذالھ،خصصت

مشوب بعیب االنحراف و وقع باطال"
–22/4/1956جلسة–ق8لسنة6386رقمالدعوى–اإلداريالقضاء(محكمة

10/310/299(

منخالیایكونأنیجبقرارھاأنإالقرارھا....إصدارمناسبةبتقدیرتستقلاإلدارةكانت"وإنقضتكما
النتیجةإلىومؤدیةاألوراقفيثابتةأصولمنمستقاةصحیحةوقائععلىوقائماالسلطةاستعمالإساءة

التي انتھى إلیھا القرار "
ق)2لسنة214رقمالدعوى-اإلداريالقضاء(محكمة

وقف تنفیذ القرار المطعون فیھ

مجلسقانونمن)49(المادةلحكمإعماالًفیھ،المطعونالقرارتنفیذبوقفللحكمیُشترطإنھحیثومن
بأنالجدیةركنوھوالمشروعیة،بمبدأأحدھمایتعلقمتالزمین،ركنینتوافر،1972لسنة47رقمالدولة
نظرعندالقرارإلغاءمعھایُرجحجدیةأسبابعلىاألوراق،ظاھربحسبقائماً،التنفیذوقفطلبیكون

إلغاؤهالمطلوبالقرارتنفیذفياالستمرارعلىیترتببأناالستعجالركنھوواآلخرالدعوى،موضوع
نتائج یتعذر تداركھا حال الحكم بإلغاء القرار.

بالمعھدالتحققدوتحقیقطرهبسجنمسجونالطاعنأنالثابتوكان،ذلككانلماإنھحیثومن
مجھزةقاعاتاإلدارةجھةإمتالكالثابتكانولما،التعلیمفيوالقانونيالدستوريلحقھاستناداالعالي

بیاندونُمطلقاًرفضھایكونتعلیمھاستكمالفيالقاعاتلتلكالطاعنالستخدامرفضھاجاءوإذإلكترونیا
وھوصحیح،سندعلىقیامھلعدمللقانونُمخالفسلبيإداريقراربمثابةرفضھایكونثمومنمبرر،أي

ما یتوافر بھ ركن الجدیة.



فيبالحقتمتعھمنالرغمعلىالمدعيسجناستمراركانفلما،االستعجالركنعنإنھحیثومن
األمرتداركھ،یتعذرالذيالضرربالغبھویلحقالدستور،یكفُلھاالتيحریتھعلىاعتداءیُشكلعنھاإلفراج

الذي یغدو معھ ھذا الركن متوافراً كذلك، مما یتعین معھ الحكم بوقف تنفیذ القرار المطعون فیھ.

بناء علیھ
یلتمس مقدمھ من سیادتكم تحدید  أقرب  جلسة  لنظر الدعوى والقضاء بـ :-

قبول الطعن شكال.أوال :
باستكمالللطاعنالسماحعنباالمتناعالسلبياالدارةجھةقرارتنفیذوقف:عاجلةوبصفةثانیا:

السماحوكذاالسیاسیةالعلومدبلومةالعربیةالدوللجامعةالتابعالعربیةوالدراساتالبحوثبمعھددراستھ
بأداءلھوالسماحالمعھد،منالصادرالرقميالمحاضراتلجدولطبقارقمیامحاضراتھبحضورلھ

أخصھا،آثارمنذلكعلىیترتبمامعاإلدارة،جھةلدىلذلكالمجھزةالقاعاتخاللمنوذلكاالمتحانات
الدوللجامعةالتابعالعربیةوالدراساتالبحوثبالمعھددراستھباستكمالللطاعنكتابیةموافقةإصدار
عنالمتھمینحبستجدیدلجلساتإلكترونیاالمجھزةالقاعاتوتجھیز،السیاسیةالعلومدبلومةفيالعربیة

اإلدارةجھةوإلزامإعالنوبدونبمسودتھالحكم،وتنفیذخاللھامنرقمیامحاضراتھالطاعنلحضوربعد
المصروفات.

دراستھباستكمالللطاعنالسماحعنباالمتناعالسلبياالدارةجھةقرارقراربإلغاء:الموضوعوفيثالثا:
لھالسماحوكذاالسیاسیةالعلومدبلومةالعربيالدوللجامعةالتابعالعربیةوالدراساتالبحوثبمعھد

االمتحاناتبأداءلھوالسماحالمعھد،منالصادرالرقميالمحاضراتلجدولطبقارقمیامحاضراتھبحضور
إصدارأخصھا،آثارمنذلكعلىیترتبمامع،اإلدارةجھةلدىلذلكالمجھزةالقاعاتخاللمنوذلك

وتجھیز،السیاسیةالعلومدبلومةفيللدراساتالعاليبالمعھددراستھباستكمالللطاعنكتابیةموافقة
منرقمیامحاضراتھالطاعنلحضوربعدعنالمتھمینحبستجدیدلجلساتإلكترونیاالمجھزةالقاعات
الشقینعنالمحاماةوأتعاببالمصروفاتاإلداریةالجھةإلزاممعآثار،منذلكعلىیترتبمامع،خاللھا

.

وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر التقدیر


