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الوقائع

بالسجن،عسكریةالقاھرةغربجنایات2015لسنة174رقمالقضیةفيعلیھمحكومالطاعن
.تاریخةوحتى1/6/2015منالعقوبةلتلكتنفیذاسجنھوأستمر،المؤبد

إدارةمجلسقرارصدرحتىالعلیاطیبةبمعاھدالمعماریةبالھندسةطالبالطاعنكانوحیث
.2016/2017الدراسيللعامالدراسةعنالنقطاعةالمعھدمنالطاعنبفصلالمعھد

اليوكیلھطریقعنبطلبفتقدم،سجنھفترةأثناءدراستھاستكمالفيالطاعنمنورغبة
معاھد طیبة و وزارة التعلیم العالي بذلك،

یضحدوالمواطن،لكلالدولةتكفلھاالتيالدستوریةالمبادئمنالتعلیمفيالحقكانلماو
فيیرغبالذيالمسجوناتجاهالمشرعنظرتتطورتأذمسجونالطاعنكونالحقذلك

وتوفیرمسئولیةالسجونمصلحةتتحملأنالقانونخاللمنوحرص،دراسةاستكمال



،االمتحاناتبحضورلھمبالسماحدراستھمإستكمالفيالراغبینللمسجونینالسبلتیسیر
بالفعلالبدءوالرقميالتحولاليالدولةإتجاهوالعالمیشھدهالذيالتكنولجيالتطورومع
استكمالفيالراغبینللنزالءتوفرأنالسجونمصلحةعلىالیسیرمنأضحىذلكفي

شبكةعبرااللكترونیةالوسائلخاللمنرقمیامحاضراتھملحضورالسبلدراستھم
العدلوزارةمعبالتعاونالسجونلمصلحةسبقوقدالسیماالین)(أونالدولیةالمعلومات

تجھیزخاللمنوذلكبعد)عن(إلكترونیاإحتیاطینالمحبوسینحبستجدیدجلساتعقدمن
أمرینظروالمتھمینخاللھامنیعرضالسجونداخلمجھزةقاعاتالسجونمصلحة
بتلكالجلساتمنالعدیدعقدتموقد،بالمحاكممجھزةقاعاتخاللمنالقضاهحبسھم
الالزمةاالمكانیاتالسجونمصلحةإمتالكعلىیؤكدماوھو،المنصرمالعامخاللالطریقة
حالیاالسائداالتجاهوھورقمیامحاضراتھمدراستھماستكمالفيالراغبینالنزالءلحضور

إستكمالییسرماوھو،رقمیاالحضورتطبیقاليالمعاھدوالجامعاتاغالبیةاتجةحیث
المسجونین دراستھم.

بمعاھدالمعماریةبالھندسةدراستھاستكمالفيبرغبتھاالدارةجھةبإبالغالطاعنقاموحیث
العاليالتعلیموزارةوطیبةمعاھداليوكیلھطریقعنبطلبفتقدم،سجنھفترةأثناءطیبة

وااللكترونیھالوسائلخاللمنرقمیاالمحاضراتبحضورلھبالسماحالسجونومصلحة
السماح لھ بحضور االمتحانات . اال أن جھة االدارة قد أمتنعت عن السماح لھ بذلك.

وذلكطیبةبمعاھدبااللتحاقللطاعنبالسماحقرارھاإصدارعناالدارةجھةامتناعكانولما
خاللمنالرقمیةالمحاضراتبحضورلھوالسماحالمعماریةالھندسةفيدراستھالستكمال
المعھدیشترطحیثالین)أون(حضورالدولیةالمعلوماتشبكةعبرااللكترونیةالوسائل

الالزمةالوسائلوتوفیرإعدادو،االمتحاناتحضوركذاوللمحاضرات،رقميحضورنسبة
دونصدركونھالسببركنمعھینتفيووالقانون،الدستورصحیحخالفقدیكونلذلك

مرتكناالماثلةدعواهإقامةبالطالبحدامماالسلطة،استخدامفياالنحرافویشوبھمبرر،
فیھا إلي األسباب اآلتیة :

أوجھ الطعن

أوالً : مخالفة القرار الطعین للدستور والقانون :-

:2019فيالمعدلو2014لدستورالقرارمخالفة-



الشخصیةبناءھدفھمواطن،لكلحقالتعلیم"علىالدستورمن19المادةنصتحیث
المواھبوتنمیةالتفكیر،فيالعلميالمنھجوتأصیلالوطنیة،الھویةعلىوالحفاظالمصریة،

وعدموالتسامحالمواطنةمفاھیموإرساءوالروحیة،الحضاریةالقیموترسیخاالبتكار،وتشجیع
الجودةلمعاییروفقاًوتوفیرهووسائلھ،التعلیممناھجفيأھدافھبمراعاةالدولةوتلتزمالتمییز،
مجانیتھالدولةوتكفلیعادلھا،ماأوالثانویةالمرحلةنھایةحتىإلزاميوالتعلیمالعالمیة.
مننسبةبتخصیصالدولةوتلتزمللقانون.وفقاًالتعلیمیة،الدولةمؤسساتفيالمختلفةبمراحلھ
تتفقحتىتدریجیاًتتصاعداإلجمالي،القوميالناتجمن%4عنتقلالللتعلیمالحكومياإلنفاق

العامةوالمعاھدالمدارسجمیعالتزاملضمانعلیھالدولةوتشرفالعالمیة.المعدالتمع
والخاصة بالسیاسات التعلیمیة لھا.

االحتجازوأماكنالسجونتخضعوتأھیل.إصالحدار"السجنعلىالدستورمن56المادةنصتكما
أحكامالقانونوینظمللخطر.صحتھیعرضأواإلنسان،كرامةینافيماكلفیھاویحظرالقضائي،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"االداريالقضاءمحكمةقضتوحیث
االنسانآدمیةوكرامةعلىالحفاظوالثاني،الدولةتكفلھمواطنلكلحقالتعلیمأناالولأمرینعلى

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

محظوراكانأنفبعدالمسجونمعاملةوالتعلیمتجاهالمشرعنظرةوتطورت"الحكمبذاتقضتكما
االمتحاناتبأداءلھالیسمحأنھواالمتحاناتلتأدیةاالحوالمنحالبأيسجنةمنالخروجالمسجونعلى

حال دخولھ السجن ، فأنھ أجاز الدارة السجن أن تسمح للمسجون بتأدیة امتحاناتھ في مقر اللجان"

)1/1/1995جلسةق49لسنة2362رقمالدعوى(

الوسائلتیسیرعنإمتناعھاوكذا،دراستھاستكمالللطاعنبالسماحاالدارةجھةإمتناعأنتقدمماومفاد
التعلیمحقأنحیث،والقانونالدستورمخالفةعلىینطويالرقمیةمحاضراتھالطاعنلحضورالالزمة
وشاءأندراستھاستكمالفيالحقلھالقانونكفلإذمسجونالطاعنكونذلكیضحدوالللجمیعمكفول
محاضراتھالطاعنلحضورالالزمةالوسائلتوفیراالدارةجھةعلىالیسیرمنوأنھسیما.ذلكفيرغب

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



محاضراتھالطاعنلحضورالالزمةااللكترونیةالوسائلاالدارةجھةتوفیرإمكانیة
رقمیا عن بعد.

االصعدةكافةعلىوحكوميغیرأوكانتحكومیةالجھاتكافةفيالتكنولجيلالستخدامالدولةتتجھ
خطواتالوزاراتبعضأتخذتوقد،ضرورةالرقميالتحولأصبحوقد،قضائیةوتجاریةوإقتصادیة

إنشاءقانونبتعدیلالخاصةالتشریعیةالتعدیالتتفعیلعلىالعدلوزارةقامتحیث،التحولھذانحوجادة
رفعإجراءاتالمذكورالتعدیلنظمحیث،2019لسنة146رقمبالقانونالصادرةاالقتصادیةالمحاكم
عنالتقاضىمشروعإلتمامخطةبوضعالوزارةوقامتاالقتصادیةالمحاكمأمامبعدعنومباشرتھاالدعوى

فىبالقیدتبدأمراحلعدةخاللمنوذلكالماضىأبریلشھرفىتنفیذھابدأاالقتصادیة؛المحاكمفىبعد
بمعرفةإلكترونیاًوأسانیدهفیھاالمدعىوطلباتووقائعھا،الدعوىصحیفةبیاناتوملءاإللكترونىالسجل
الدعوىعلىالمستحقةالرسومبسدادویقوماالقتصادیة»للمحاكماإللكترونى«الموقععبرالمحامىوكیلھ
الخصومویسمعالمرافعة،وتبدىعلیھا،المعروضالنزاعالمختصةالدائرةوتنظراإللكترونىالسدادبنظام

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

تعلیماتإتباععلیناإلزاماأصبحوحیث،المستجد19كوفیدفیروسجائحةتفشيومع2020عامبدایةوفي
أطلقتفقد،االجتماعيالتباعدضرورةبشأنالمصریةالصحةوزارةتعلیماتكذاوالعالمیةالصحةمنظمة
الرقمیة،التكنولوجیااستخدامخاللمنبعدعن،احتیاطیًاالمحبوسینالمتھمینمثولمشروعالعدلوزارة
داخلیتواجدونالذینالمتھمینحبستجدیدنظربالمحكمةمجھزةقاعةداخلللقضاةیمكنخاللھمنوالذى

بینوالمؤمنةالمغلقةالتلیفزیونیةالشبكةتلكخاللمنالمحامینبحضورمجھزةأیضاقاعاتفىالسجون
مقارمنالمتھمیننقلإلىالحاجةدونالمتھمینحبستجدیدنظرإلىالمشروعویھدفوالسجونالمحاكم

حبسھم،.

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

اإلسكندریةوغربشرقمحكمتىربطتمكماالمركزیین،مایو15ووالنھضةالعمومي”،والقاھرة
كرموزوسجنرجال،ودمنھورنساء،ودمنھوروالحضرة،والغربانیات،العرب،برجبسجوناالبتدائیتین؛

المركزي.

یمكنوالتيالطاعنبھالمودعالسجنلدىالتكنولوجیااالمكانیاتتوافریضحىسبقومما
أسوةوذلك،بھإلتحقالذيالمعھدلشروططبقاالرقمیةمحاضراتھیحضرأنخاللھامن

بأستخدام تلك القاعات المجھزة الكترونیا لتجدید حبس المتھمین عن بعد.

ثانیا: عدم مشروعیة القرار المطعون فیھ الفتقاده لركن السبب :

الحالةھووالسببأركانھاكتماللعدمالقراربطلتخلفإذااإلداريالقرارأركانمنركنفالسبب"
أصدرفإذامعیننحوعلىقرارهباتخاذإلیھفتوحياإلدارةرجلعنبعیداتتمالتيالقانونیةاوالواقعیة

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



وھو"1/س1656رقمالقضیةفيحكمھافيالعلیااإلداریةالمحكمةعرفتھكماوالسبب
قرارھابإرساءاإلدارةتلزمولذلكسببھبدونیقومفالمشروعیتھشروطمنوشرطالقرارأركانمنركن
القراریقومحتىتنتجھصحیحةقانونیةاومادیةأصولمنسائغااستخالصامستخلصصحیحسببعلى

على سببھ ویكون مطابقا للقانون ."

فيویفترضقرارھابتثبیتملزمةغیراإلدارةجھةكانت"ولئنالعلیااالداریةالمحكمةقضتوقد
إذاانھإالذلكعلىالدلیلیقیمأنالعكسیدعىمنوعلىالصحیحسببھعلىقائمانھالمسببغیرالقرار
خاضعةیكونأسبابمنتبدیةمافإنالقراربتسبیبیلزمھاالقانونكاناونفسھاتلقاءمنأسبابذكرت
اومطابقتھامدىمنللتحققاألسبابھذهیمحصانرقابتھأعمالسبیلفيولھااإلداريالقضاءلراقبھ

السببلركنفاقداًالقراركانواال.....القرارألیھاانتھىالتيالنتیجةفيذلكواثرللقانونمطابقتھاعدم
"ووقع مخالفاً للقانون

جلسةق41لسنة5193رقمالطعنفيالعلیااالداریةالمحكمةحكمالمعنىذلكفي(ویراجع
25/12/1999(

تصرفأنطواءواالداريللقرارالمبررالمعقولالسببأنعدامإن"العلیااالداریةالمحكمةقضتكما
ھوالعامالصالحمنأساسومقنعمسوغدوناالخرالبعضحسابعلىالناسبعضتمییزعلىاالدارة

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

حضورللطاعنالسماحخاللھامنیمكنوالتياالدارةجھةلدىالتكنولوجیةاالمكانیاتتوافرثابتوحیث
نسبةالطاعنبھإلتحقالذيالعاليالمعھدیشترطحیث،كونفرانسالفیدیوخاصیةعبررقمیامحاضراتھ

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

ثالثا: إساءة أستخدام السلطة من مصدر القرار

قراراتھافيالمشروعیةبمبدأاإلدارةجھةتلتزمأنیتعینأنوقضاءافقھاعلیھالمستقركانولما
سلطتھاستعمالوأساءةالنھجھذاخالفتقداالدارةجھةأنإالسبیالذلكإلىوجدتكلماوتصرفاتھا

الفیدیوخاصیةعبررقمیامحاضراتھبحضورللطاعنالسماحعنباالمتناعالسلبيقرارهبإصداره
عنالمتھمینحبستجدیدفياالدارةجھةتستخدمھاالتيوإلكترونیاالمجھزةالقاعاتخاللمنكونفرانس

المتھمینحبستجدیدإجراءاتإتخاذبینالمعاملةفيالتفرقةفيالسلطةاستخدامإنحرافویضحىبعد،
والدستوريالحقذلكفيالوسائلذاتاستخدامفيحقھوالتعلیمفيالطاعنحقبینوبعدعنإحتیاطین

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 بتوخیھ 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 "

.



االداريالقراریلحقكعیب–السلطةاستعمالفياالنحرافإن"االداريالقضاءمحكمةقضتوقد
لغایاتالقراریصدرحیثفقطالیكون–االداریةالقراراتتلحقالتيالعیوبمنغیرهعنبطبیعتھویتمیز

بل،ذلكنحوعلىأوحزبیةأوسیاسیةأغراضأوشخصينفعتحقیقاليأواالنتقاماليترميشخصیة
الیكتفياالدارة،أعمالمنكثیرفيفالقانون،القانونلروحمخالفالقرارصدرإذاایضاالعیبھذایتحقق
ھذهوفيمعین،إداريلعملنطاقایجعلھمعیناھدفایخصصبل،الواسعنطاقھافيالعامةالمصلحةبتحقیق
عینھالذيالخاصالھدفأیضابل،حسبفيالعامةالمصلحةاالداريالقراریستھدفالأنیجبالحالة

التيالمخصصةبالغایةاالداريالقرارتقیدالتياالھدافتخصیصبقاعدةعمال،القرارلھذاالقانون
القراركانذاتھا،فيالعامةالمصلحةتحقیقھدفھكانولوالغایة،ھذهعلىالقرارخرجفأذالھ،خصصت

مشوب بعیب االنحراف و وقع باطال"
–22/4/1956جلسة–ق8لسنة6386رقمالدعوى–االداريالقضاء(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
مجھزةلقاعاتاالدارةجھةإمتالكالثابتكانولما،التعلیمفيوالقانونيالدستوريلحقھإستناداالعالي

بیاندونُمطلقاًرفضھایكونتعلیمھإستكمالفيالقاعاتلتلكالطاعنالستخدامرفضھاجاءوإذإلكترونیا
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  اقرب  جلسھ  لنظر الدعوى والقضاء بـ :-

قبول الطعن شكال.أوال :
بإستكمالللطاعنالسماحعنباالمتناعالسلبياالدارةجھةقرارتنفیذوقف:عاجلةوبصفةثانیا:

لجدولطبقارقمیامحاضراتھبحضورلھالسماحوكذاالمعماریةالھندسةتخصصفيطیبةبمعاھددراستھ
المجھزةالقاعاتخاللمنوذلكاالمتحاناتبأداءلھوالسماح،المعھدمنالصادرالرقميالمحاضرات

بإستكمالللطاعنكتابیةموافقةإصدارإخصھا،آثارمنذلكعلىیترتبمامع،االدارةجھةلدىلذلك
إلكترونیاالمجھزةالقاعاتالسجونمصلحةوتجھیز،المعماریةالھندسةتخصصفيطیبةبمعاھددراستھ
وبمسودتھالحكم،وتنفیذخاللھامنرقمیامحاضراتھالطاعنلحضوربعدعنالمتھمینحبستجدیدلجلسات

بدون إعالن وإلزام جھة اإلدارة المصروفات.
دراستھبإستكمالللطاعنالسماحعنباالمتناعالسلبياالدارةجھةقرارقراربإلغاء:الموضوعوفيثالثا:

لجدولطبقارقمیامحاضراتھبحضورلھالسماحوكذاالمعماریةالھندسةتخصصفيطیبةبمعاھد
المجھزةالقاعاتخاللمنوذلكاالمتحاناتبأداءلھوالسماح،المعھدمنالصادرالرقميالمحاضرات

بإستكمالللطاعنكتابیةموافقةإصدارإخصھا،آثارمنذلكعلىیترتبمامع،االدارةجھةلدىلذلك
إلكترونیاالمجھزةالقاعاتالسجونمصلحةوتجھیز،المعماریةالھندسةتخصصفيطیبةبمعاھددراستھ
ذلكعلىیترتبمامع،خاللھامنرقمیامحاضراتھالطاعنلحضوربعدعنالمتھمینحبستجدیدلجلسات

من آثار، مع إلزام الجھة اإلداریة بالمصروفات وأتعاب المحاماه عن الشقین .

وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر التقدیر




