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 اإلداري القضاء محكمة رئيس الدولة مجمس رئيس نائب/ المستشار السيد
 العامة والحريات الحقوؽ ػ األولى الدائرة

 

 ،،،وتقدير احتراـ تحية
 /لسيادتكـ مقدمه

 .بهجت عمي محمد الديف حساـ ػ1
 .حسف محمد الديف بهي ػ2
 .حمد الفتاح عبد اإلسالـ سيؼ أحمد ػ3
 .حسف مبارؾ عماد ػ4

 

 وعػػػادؿ عمػػي  العػػاؿ عبػػد طػػارؽ: الشخصػػية لمحقػػوؽ المصػػػرية بالمبػػادرة المحػػاميف األسػػات ة مكتػػب المختػػار هػػـومحم
 .القاهرة ػ النيؿ قصر قسـ ػ سيتي جاردف الشفاء  دار شارع 6 الكائف الديف  حساـ محمد وأحمد محمد  رمضاف

 

 "بصفته"    الجمهورية رئيس/ السيد ضــــد
 

 : الموضوع
 2012/ 11/ 21 في جديد دستوري إعالن بإصدار الجمهورية رئيس رارق عمى الطعن
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 الموضوع تقديم
 إعػالف بإصدار المنتخب الجمهورية رئيس بقياـ 2012/ 11/ 22 الموافؽ الخميس يـو مساء المصري الشعب فوجئ

 فػػػي وورد  2011 مػػػارس 30 بتػػػاري  الصػػػادر الدسػػػتوري اإلعػػػالف أحكػػػاـ عػػػف ومنفصػػػؿ ب اتػػػه  قػػػائـ 1جديػػػد دسػػػتوري
طنػػاب استرسػػاؿ  ديباجتػػه  ينػػاير مػػف والعشػػريف الخػػامس ثػػورة أهػػداؼ تحقيػػؽ منهػػا. إلصػػدار  الممجئػػة األسػػباب عػػف وا 
 طموحػػات وتمبيػػة  الرشػػيد الحكػػـ ركػػائ  يرسػػي دسػػتور تاجهػػا جديػػدة  لشػػرعية والتأسػػيس وحمايتهػػا  وتمكينهػػا  2011
 محققػا   منفػردا   الجمهوريػة رئػيس يػرا  بمػا هػ ا كػؿ ولكػف البراقػة  النبيمػة داؼاألهػ مػف  لػؾ وغيػر آماله  وتحقيؽ الشعب
 .الديباجة بتمؾ ورد ما وفؽ األهداؼ لتمؾ

 

 واحػدة نتيجػة نسػتخمص ػػ القػائـ الدستوري الوضع ضوء في ػ اإلعالف ه ا في المستحدثة النصوص تمؾ نطالع وحينما
 التنفي يػػة لمسػمطة األعمػى الػرئيس فهػػو بناصػيته  كافػة السػمطات ضقػػب ػػ ضػد  المطعػوف ػػػ الجمهوريػة رئػيس أف مفادهػا
 المنحػػؿ  الشػػعب مجمػػس غيػػاب حاصػػمها قائمػػة لضػػرورة نتيجػػة بيػػد  التشػػريعية السػػمطة و مػػاـ االنتخػػاب  طريػػؽ عػػف

 قيامه عف فضال   اإلعالف  ه ا مثؿ بإصدار  تأسيسية سمطة نفسه مف الجمهورية رئيس نصب فقد  لؾ إلى وباإلضافة
 4قضػائها عمى والتسمط شئونها  في وبالتدخؿ تارة  3واليتها وحجب  2استقالليتها بهدـ القضائية السمطة دعائـ بتقويض

 عػػف تفصػػ  دسػػتوري بػػإعالف ُمصػػدر  ِقّبػػؿ مػػف المسػػمى العمػػؿ هػػ ا بهػػا ورد التػػي األحكػػاـ مجمػػؿ أف كمػػا أخػػر   تػػارة
 المصػرييف  المػواطنيف ضػمير في والمستقرة الراسخة األساسية والمبادئ الدستورية والحريات الحقوؽ عمى سافر خروج
 .السمطات كؿ مصدر هي التي الشعبية  السيادة عمى بواح افتئات ينحؿّ  المنفردة باإلرادة إصدار  إف كما

 

 ولما كاف ه ا القرار محؿ الطعف مشوبا  بعيوب ُتبطمه  فقد ولج المػدعوف سػبيؿ الطعػف عميػه أمػاـ قاضػي المشػروعية 
لغائه  و لؾ عمى   :الوجه التاليطمبا  لوقؼ تنفي   وا 

 :اختصــا  ذي غيـر مـن وصـدور  ،(السياسـية األعمـال مــن يعـد وال إداري قـرار) الطعـن محـل العمـل طبيعـة
لغػػاء تنفيػػ  لوقػػؼ 5المقامػػة الطعػػوف فػػي الصػػادر اإلداري القضػػاء محكمػػة قضػػاء إف حيػػث ومػػف  الدسػػتوري اإلعػػالف وا 

 أف عػػف بحيثياتػػه ورد  2011/ 3/ 30 فػػي الصػػادر الدسػػتوري اإلعػػالف أحكػػاـ بتعػػديؿ 2012/ 6/ 17 فػػي الصػػادر
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 .2012ًىفوثش  21هكشس فٍ  46ؼذد ًشش تالجشَذج الشسوُح تال 

2
   

َؼُي الٌائة الؼام هي تُي أػضاء السلطح القضائُح تقشاس هي سئُس :"  2012ًىفوثش  21الوادج الثاًُح هي اإلػالى الصادس تتاسَخ 

 .ٌه ػي أستؼُي سٌح هُالدَحالجوهىسَح لوذج أستغ سٌىاخ، تثذأ هي تاسَخ شغل الوٌصة، وَشتشط فُه الششوط الؼاهح لتىلٍ القضاء، وأال َقل س

 ."وَسشٌ هزا الٌض ػلً هي َشغل الوٌصة الحالٍ تأثش فىسٌ 

3
   
 30اإلػالًاخ الذستىسَح، والقىاًُي، والقشاساخ الصادس ػي سئُس الجوهىسَح، هٌز تىلُه السلطح فٍ : "هي راخ اإلػالى( 1/ 2)الوادج 

، تكىى ًهائُح وًافزج تزاتها، غُش قاتلح للطؼي ػلُها تأٌ طشَقح وأهام أَح جهح، كوا ال وحتً ًفار الذستىس واًتخاب هجلس شؼة جذَذ 2012َىًُى 

 ."َجىص التؼشض لقشاساته تىقف التٌفُز أو اإللغاء

4
   
 ال َجىص ألَح جهح قضائُح: "، والوادج الخاهسح"وتٌقضٍ جوُغ الذػاوي الوتؼلقح تها والوٌظىسج أهام أَح جهح قضائُح(: "2/ 2)الوادج 

 ."حل هجلس الشىسي، أو الجوؼُح التأسُسُح لىضغ هششوع الذستىس

5
  

 .2012/ 7/ 19ق، جلسح 66لسٌح  49564،  49356،  49351،  49093،  47629،  47244الطؼىى أسقام  
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دارة الحكـ بنظاـ تتعمؽ أحكاما   تضمف: "عميه المطعوف الدستوري اإلعالف  المجمـس مـن صدر وقد  السياسية الدولة وا 
 ثػػـ ومػػف  إدارة سػػمطة فهبوصػػ ولػػيس ػػػ الثوريػػة الشػػرعية قاعػػدة عمػػى ػػػ حكػػـ سػػمطة بوصػػفه المســمحة لمقــوات األعمــى
 مػف يعػد الوصػؼ بهػ ا وهو  2011 مارس 30 في الصادر الدستوري اإلعالف عمى انسحب ما أحكامه عمى ينسحب
 ."عموما   ولمقضاء الدولة مجمس لمحاكـ الوالئي االختصاص عف تخرج التي السيادة أعماؿ

 

 :وهو األمر ال ي ال يسري عمى الطعف المعروض  و لؾ لآلتي
. أقػرب فرصػػة ممكنػػة فػػيأف الشػرعية الثوريػػة أعمػى درجػػات االسػتثناء عمػػى تطبيػؽ القػػانوف  ممػا يقتضػػى رحيمهػا  :أوالا 

جػ ورها  فيثورة والممهدة لها  ترتد  أيفكؿ االنحرافات السابقة عمى . وه ا المطمب وثيؽ الصمة بغاية الثورة األساسية
  .رة لف تتبمور واقعيا  إال بعودة اإلل امية لحكـ القانوف ونصوصهوغايات الثو . إلى إهدار سيادة القانوف وتنكب قواعد 

نطػاؽ تمػؾ  فػيكما أف تشكيؿ إحد  السمطات طبقػا  لمقواعػد الدسػتورية يشػي بأننػا لػـ نعػد بحاجػة إلػى الشػرعية الثوريػة 
 –ل لؾ حتى ال تتنكر  أف تعمؿ خالفا   -مف ثـ  –تتكوف وفقا  لمشرعية الدستورية  ال يجو  لها  التيفالسمطة . السمطة

 .ألساس وجودها –بصورة سافرة 
 

سػػبيؿ بمػػوغ هػػدؼ  فػػيالعػػودة لمشػػرعية الثوريػػة بعػػد إتبػػاع الشػػرعية الدسػػتورية يهػػدر أي خطػػوة جػػرت  أفيعػػ   مػػا سػػمؼ 
ة فرض سيادة القانوف  مع مػا يتصػؿ بػ لؾ مػف إطالػة الفتػرة االنتقاليػة باضػطراباتها وقالقمهػا عمػى كافػ: الثورة الجوهري

  ال "كرئيس الجمهوريػة مصػدر العمػؿ المطعػوف عميػه"تتبوأ موقعها بالقنوات الدستورية  التياألصعدة  كما أف السمطة 
يجو  لها أف تنفمت منها  بادعاء أف الشرعية الثورية لـ تبرح بعد مكانها  فهػ ا التصػرؼ يػنـ عػف تجاهػؿ تمػؾ السػمطة 

عنػه  وعػدـ االقتػراب منػه  ممػا يقطػع بعػدـ جػوا   بعػداليتعػيف  الػ ي ألساس وجودها  مما يجرح بشدة شرعيتها  األمػر
 .6االرتداد عف الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية

 

كأصػؿ عػاـ فػي مبػدأ  ومف حيث إف الرقابػة القضػائية التػي تباشػرها المحػاكـ عمػى اخػتالؼ والياتهػا تجػد أساسػها :ثانياا 
ه  إال أنػه يخػػرج عمػػى هػ ا األصػػؿ ػ وفقػػا  لمػػا هػو مسػػتقر قضػػاء  ػ اسػػتبعاد الشػرعية وسػػيادة القػػانوف وخضػوع الدولػػة لػػ

األعمػػاؿ السياسػػية مػػف مجػػاؿ الرقابػػة القضػػائية  تأسيسػػا  عمػػى أف طبيعػػة تمػػؾ األعمػػاؿ تػػأبى أف تكػػوف محػػال  لػػدعو  
ة التػي تقتضػي ػ بسػبب  لؾ أف استبعاد تمؾ األعماؿ مف والية القضاء  إنما يأتي تحقيقا  لالعتبػارات السياسػي  قضائية

طبيعة ه   األعماؿ واتصالها بنظاـ الدولة السياسػي اتصػاال  وثيقػا  أو بسػيادتها فػي الػداخؿ أو الخػارج ػ النػأي بهػا عػف 
نطاؽ الرقابة القضائية استجابة لدواعي الحفاظ عمى الدولة وال ود عػف سػيادتها ورعايػة مصػالحها العميػا  ممػا يقتضػي 

                                                           

6
  

ستار القاًىى الؼام تكلُح فتحٍ فكشٌ، ا/ َشاجغ فٍ هزا الوؼًٌ جىاص االستذاد ػي الششػُح الذستىسَح إلً الششػُح الثىسَح، تقلن الذكتىس 

، الحقىق جاهؼح القاهشج، دساسح هٌشىسج توجلح الذستىسَح ـ هجلح فصلُح تصذس ػي الوحكوح الذستىسَح كل ستح أشهش ـ الؼذد الثاًٍ والؼششوى

 .27و  19و  18ص 2012السٌح الؼاششج، أكتىتش 
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   األعماؿ ػ أيا  كانت تمػؾ الجهػة ػ سػمطة تقديريػة أوسػع مػد  وأبعػد نطاقػا  تحقيقػا  لصػال  الػوطف من  الجهة القائمة به
 .7وسالمته  دوف تخويؿ القضاء سمطة التعقيب عمى ما يتخ  في ه ا الصدد

 

مطات إمػا لتنظػيـ عالقػات الحكومػة بالسػوتتخػ  تمػؾ األعمػاؿ ػ السياسػية ػ فػي النطػاؽ الػداخمي  أو النظػاـ الخػارجي  
مػا لػدفع األ   عػف الدولػة فػي الػداخؿ أو الخػارج فػي حػالتي   العامة الداخمية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسػالـ وا 

 .8االضطراب والحرب
 

والعبػػػرة فػػػي تحديػػػد التكييػػػؼ القػػػانوني لهػػػ   األعمػػػاؿ  هػػػي بطبيعػػػة العمػػػؿ  اتػػػه ال باألوصػػػاؼ التػػػي قػػػد يخمعهػػػا عميهػػػا 
ه تتنػػافى وهػػ   األوصػػاؼ  والمحكمػػة وحػػدها هػػي التػػي تحػػدد بػػالنظر إلػػى طبيعيػػة المسػػائؿ ُمصػػدرها متػػى كانػػت طبيعتػػ

المعروضػة ػ المطعػوف فيهػا ػ مػا إ ا كانػت تعتبػر مػف األعمػاؿ السياسػية فتخػرج عػف واليتهػا بالرقابػة القضػائية  أـ أنهػا 
تسػمي أو تعنػوف عممهػا الصػادر عنهػا ليست ك لؾ فتبسط عميها رقابتهػا  فالجهػات اإلداريػة لهػا سػمطة تقديريػة فػي أف 

كيفمػػا رأت  وتسػػتخدـ فػػي  لػػؾ األلفػػاظ والعبػػارات التػػي ترتأيهػػا  ولكػػف العبػػرة النهائيػػة فػػي تكييػػؼ هػػ ا العمػػؿ ترجػػع إلػػى 
 .ونه ومحتوا   تحت والية قضائيةمطبيعته وحقيقته ومض

 

لػـ يتضػمف أحكامػا  تتعمػؽ بنظػاـ الحكػـ  أو ولما كاف العمؿ المطعوف عميه المسمى مف ِقبَؿ ُمصدر  بإعالف دستوري  
بػؿ تضػمف جممػة أحكػاـ اسػتبدادية  إدارة الدولػة السياسػية ػ كمػا كػاف الحػاؿ فػي أحكػاـ القضػاء اإلداري سػالفة اإلشػارة ػ

نالػػت مػػف اسػػتقالؿ السػػمطة القضػػائية  وأهػػدرت سػػيادة القػػانوف باعتبػػار  أساسػػا  لمحكػػـ  وعطمػػت الحػػؽ فػػي ولػػوج طريػػؽ 
تحصػػيف كػػؿ أنػػواع األعمػػاؿ الصػػادرة عػػف مصػػدر هػػ ا العمػػؿ وبػػأثر رجعػػي  وأهػػدر مبػػادئ العدالػػة الجنائيػػة التقاضػػي ب

وهػػو . والمحاكمػػات المنصػػفة  وتػػدخؿ فػػي شػػئوف العدالػػة بمنػػع الجهػػات القضػػائية مػػف اسػػتكماؿ دعػػاو  منظػػورة أمامهػػا
يػات الدسػتورية والمبػادئ العامػة المسػتقرة  وهػو األمر ال ي يعني مخالفة االلت اـ السياسي بكفالة ومراعاة الحقػوؽ والحر 

مػػا يفصػػ  عػػف خػػروج هػػ ا العمػػؿ المطعػػوف فيػػه مػػف دائػػرة األعمػػاؿ السياسػػية التػػي تتخػػ  فػػي حػػالتي الهػػدوء والسػػالـ  
فاألحكػػاـ المسػػتحدثة بهػػ ا العمػػؿ بعيػػدة كػػؿ البعػػد عػػف مجػػاؿ تنظػػيـ عالقػػات الحكومػػة بالسػػمطات العامػػة الداخميػػة أو 

فضال  عف أف تمؾ األعماؿ التػي تتخػ  فػي وبحؽ صادمة ومناقضة لسوابؽ وثوابت دستورية راسخة   إنها الخارجية بؿ
حالتي الهدوء والسالـ ويمكف القوؿ أحيانا  بأنها خاضعة لنظرية األعماؿ السياسية  فإنها أحيانا  أخر  تخػرج مػف دائػرة 

 نػػاؾ حالػػة تركيػػ  لمسػػمطات فػػي ُسػػدة الحكػػـ مثممػػا هػػوتمػػؾ األعمػػاؿ التػػي يػػتقمص مػػداها ويضػػيؽ إطارهػػا  طالمػػا كػػاف ه
الوضػػع الدسػػتوري لػػرئيس الجمهوريػػة ا ف فيخضػػع قيػػاس تمػػؾ األعمػػاؿ الصػػادرة عنػػه فػػي تمػػؾ الحالػػة األخيػػرة لمعػػايير 

 .مختمفة وضوابط مغايرة عما إ ا كاف هناؾ تو يع لمسمطات
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ادي صػػدر مػػف رئػػيس الجمهوريػػة بوصػػفه سػػمطة وهػػو مػػا يعنػػي أف ال مسػػمى لهػػ ا العمػػؿ سػػو  اعتبػػار  محػػض عمػػؿ مػػ
إدارة بما له مف سمطة عامة  ولكنه صادر ممف ال يممؾ إصدار   وبال عماد قانوني يقػو  عمػى حممػه  فضػال  عػف أف 
ه ا العمؿ ال يرقى لمرتبة النصوص الدستورية أو القانونية أو حتى القػرارات اإلداريػة  فهػو غػارؽ فػي الػبطالف ينحػدر 

مػػف سػػمطة وقػػؼ   ا القضػػاءراتػػب االنعػػداـ  ممػػا يسػػتدعي قضػػاء المشػػروعية لمتقريػػر بهػػ ا االنعػػداـ  بمػػا لهػػإلػػى أدنػػى م
  .التنفي  المشتقة مف سمطة اإللغاء

 

 الطعين مشوب بعيب مخالفة القانون القرار
األسػمى ػ مػف وحيػث إنػه بػادئ  ي بػدء يمػـ  التنويػه إلػى أف مػا يتضػمنه أي دسػتور مػف الدسػاتير ػ بحسػبانه القػانوف 

أحكاـ ومبادئ أساسية تمثػؿ قػواـ الحكػـ فػي الدولػة  ومػا يتضػمنه مػف حقػوؽ وحريػات عامػة  مػا هػو فػي حقيقتػه سػو  
تقنػػػيف لمػػػا ارتضػػػا  المواطنػػػوف مػػػف  لػػػؾ جميعػػػه  بمػػػا يسػػػتم مه  لػػػؾ مػػػف تحديػػػد لمسػػػمطات التػػػي ُتمػػػن  القوامػػػة نهوضػػػا  

حسػػبانها مؤسسػػات دسػػتورية وترسػػيـ الحػػدود بينهػػا فػػي ضػػوء مبػػدأ بمسػػئوليات الحكػػـ  ومػػف ثػػـ كيفيػػة تشػػكيؿ كػػؿ منهػػا ب
الفصؿ بيف السمطات ومدا   وك ا ما هو في حقيقته إال تقنيف لما هو مف أصوؿ ولواـ  حيػاة المػواطنيف  ومػا هػو مػف 

جائ ا  أساسيات ممارسة نشاطاتهـ  والمتمثؿ في الحقوؽ والحريات التي هي في أصمها صنو حياتهـ بما ال يكوف معه 
أف يمحؽ أيا  منها عسؼ أو عصؼ بؿ أف يمحقها نيؿ أو انتقاص  ل ا فإف الدساتير المكتوبة تحرص عمى تقنينها في 

  كمػػػا تحػػػرص الػػػدوؿ  ات 1971حتػػػى دسػػػتور  1923صػػػمبها  وهػػػو مػػػا أتمتػػػه مصػػػر بدسػػػاتيرها المتعاقبػػػة منػػػ  عػػػاـ 
كانػت الدولػة تشػهد حاليػا  فتػرة تػوار  فيهػا الدسػتور المكتػوب  وأنه إ اعتبارها ومرجعيتها  االدساتير غير المكتوبة عمى 

  2011.9فبراير 13مف حي  وجود  ماديا  بعد أف تـ تعطيمه بموجب اإلعالف الدستوري الصادر بتاري  
 

أنػه مػف "  10ػ حكما  تضمف بأسباب مػا قضػى بػه" فحص الطعوف "فقد أصدرت المحكمة اإلدارية العميا ػ الدائرة األولى 
ر الجائ  بحاؿ أف تكوف األحكاـ المتعمقة بالمقومات األساسية لممجتمع وحقوؽ وحريات األفراد محال  لمتعطيؿ ألنها غي

وفػػؽ طبيعتهػػا لصػػيقة بػػالمواطف ال تقبػػؿ تعطػػيال  أو وقفػػا  أو انتقاصػػا    لػػؾ أف تعطيمػػه ال يعنػػي بحػػاؿ تعطيػػؿ مػػا وقػػر 
  أساسػػية فػػي كيػػاف المػػواطنيف عقػػدا  وراء عقػػد وجػػيال  بعػػد جيػػؿ واسػػتقر مػػف حقػػوؽ وحريػػات ومػػا يتعمػػؽ بهػػا مػػف مبػػادئ

ولػػ ا حػػرص اإلعػػالف الدسػػتوري األمػػر الػػ ي مػػؤاد  عػػدـ جػػوا  المسػػاس بػػأي مػػف  لػػؾ عسػػفا  بهػػا أو نػػيال  أو انتقاصػػا   
مػف حقػوؽ وحريػات عامػة  1971عمى تقنيف بعض ما كاف منصوصا  عميػه فػي دسػتور  2012/ 3/ 30الصادر في 

بالمبػادئ  بحسػباف أف هػ ا اإلعػالف ال يمثػؿ فػي حقيقػة تكييفػه سػو  التػ اـ سياسػي  مػؽ بهػا مػف مبػادئ أساسػيةوما يتع
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واألحكاـ التي ل اما  عميه أف يرعاها فترة إدارته شئوف الدولة  بما تضمنه ه ا اإلعالف مف األخ  بنظػاـ تركيػ  السػمطة 
 ػ  لما فرضته حالة الضرورة

 

مستمرة إلى ا ف  وهو إف كاف قد تضمف النص عمى بعض ما كاف مقننا  مف حقوؽ وحريات  وهي الحالة التي ال الت
  فإف  لؾ ال يعدو في حقيقتػه أف يكػوف تقنينػا  لمبػادئ أساسػية وحقػوؽ 1971عامة وما يتعمؽ بها مف مبادئ بدستور 

  سواء مراعاتهالت اـ طبيعي بوجوب وحريات أصيمة لممواطنيف  وفؽ ما استقر في وجدانهـ  والتي تواترت فتولد عنها ا
تضمنها دستور مكتوب تقنينا  لها  وتجمية لمن لتها  أو لـ تقنف كتابة اختيارا  لسبيؿ الدستور غير المكتوب  ومػا ترسػ  
مف عقيدة لد  الحكاـ والمحكوميف مف سابؽ مكانة ه   المبادئ واإليماف الراس  بحاكميتها  كما هو شأف الدوؿ التػي 

 .البالدأسموب الدساتير غير المكتوبة  وهو الشأف ا ف في الفترة االنتقالية التي تمر بها تأخ  ب
 

وعمى اعتبار أف مثؿ تمؾ المبادئ وك ا الحقوؽ والحريات العامة تعد ال ما  مف لواـ  حياة المواطنيف وأساسا  مف أسس 
المكتوب ـ يمـزم أن يكـون بـإرادة مباشـرة مـنهم وعمى أساس أن تقنينها في قانون أسمى ـ الدستور ممارسة أوجهها  

بطريق االستفتاء، وهو ما ال يكون معه جائزاا أن يطمق هذا المصطمح بحق عمى ما يصدر بإرادة السمطة الحاكمة ـ 
ال ألصــبح  أيــاا كــان موضــوعه ومــدق التوافــق عميــه ـ كمــا هــو الشــلن بالنســبة ل عــالن الدســتوري المشــار إليــه، وا 

 ."وب منحة من هذ  السمطة، وهو ما ال يمكن اإلقرار به في العصر الحديث بحال من األحوالالدستور المكت
 

  2011مػارس  30ومف ثـ فإنه في ضوء ما سمؼ  كر  مف تكييؼ لمطبيعة القانونية لإلعالف الدستوري الصادر فػي 
مف الت اـ رئيس الجمهورية بحسبانه  وحتى إقرار دستور مكتوب جديد بإرادة شعبية مباشرة  وما ينبثؽ عف ه ا التكييؼ

 2011مارس  30يممؾ  ماـ السمطتيف التنفي ية والتشريعية ػ بالتعديؿ ال ي أجرا  عمى اإلعالف الدستوري الصادر في 
نقػػوؿ بػػأف رئػػيس الجمهوريػػة يمتػػـ  بمراعػػاة مػػا تولػػد عػػف  2012أغسػػطس سػػنة  11بػػاإلعالف الدسػػتوري الصػػادر فػػي 

أفػدنا سػابقا  ػ عبػر عقػود  ومػا تضػمنه  لػؾ اإلعػالف الدسػتوري بتعديالتػه  بمػا يعكػس ويمثػؿ  وجػداف المػواطنيف ػ كمػا
ف رأ  غيػر  لػؾ فػال يممػؾ مػف السػمطة متػواترة ومسػتقرةكميات لمحريات والحقوؽ وما يتعمؽ بها مف مبادئ أساسية    وا 

  .بار  مصدر كؿ السمطاتسو  استدعاء الشعب صاحب السمطة التأسيسية األصيمة  ُمفعال  لسيادته باعت
 

يكون متعيناا عمى رئيس الجمهورية الصدع بلمر ذلك فيما يصدر عنه من أعمال تنظيماا ألي وفي ضوء جميع  لؾ 
حق من الحقوق وألية حرية من الحريات بمـا ال ينـال مـن جوهرهـا، أو يتضـمن عصـفاا بهـا، وذلـك ترسـماا لمشـرعية 

ال ولـد هـذا العمـل متنكبـاا الدستورية، وحدودها، التـي أضـحت التزا مـاا يعمـو وال يعمـى عميـه، وال يممـك الفكـاك منـه، وا 
حـدودها، مهـدداا قوامهـا، واقعـاا فـي حومـة الـبطالن كحـال  متجـاوزاصراطها، مفتئتاا عمى مقتضاها، مجانباا صـوابها، 

 .الشفهية ومرافعاتناالمكتوبة وسنورد باقي أسباب الطعف تفصيال  بم كرات الدفاع  .هذا القرار المنعدم المطعون عميه
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مػف "49"فإنػه طبقػا  ألحكػاـ المػادة  يخ  طمب وقف تنفيذ القرار الطعين ومدق توافر ركني الجدية واالسـتعجالوفيما 
إ ا تحقػؽ فيػه ركنػاف   إالبأنه ال يقضى بوقػؼ تنفيػ  القػرار اإلداري "بشأف مجمس الدولة  1972لسنة  47القانوف رقـ 

يتصػؿ بمبػدأ  الػ يركػف الجديػة : تعجاؿ  بػأف يترتػب عمػى تنفيػ  القػرار نتػائج يتعػ ر تػداركها  والثػانيركف االس: أولهما
ه ا الشأف قائما  بحسب الظػاهر مػف األوراؽ عمػى أسػباب جديػة ُيػرج   فيالمشروعية  ومفاد  أف يكوف ادعاء الطالب 

 . 11معها الحكـ بإلغاء القرار المطعوف عميه
 

عوف فيه عمى النحو السابؽ سػرد  بأسػباب الطعػف يسػتنهض ركػف االسػتعجاؿ مػف حيػث تصػادمه ولما كاف القرار المط
وتتمثل النتائج التي يتعذر تداركها في المسـاس بسـيادة مع العديد مف الحقوؽ والحريات دستورية الراسخة والمستقرة  

 .حريات العامةالقانون التي هي أساس الحكم في الدولة، واالنتقا  من العديد من الحقوق وال
 

وبناء عمي ما قضت به المحكمة اإلدارية العميا في هذا الشلن مؤكدة أن أي مساس أو انتقا  لحق مـن الحقـوق 
الدستورية يقوم بشلنه ركن االستعجال، معممـة ذلـك بـلن األمانـة التـي تطـوق عنـق قاضـي المشـروعية تمزمـه دائمـاا 

 . 12ن، حتى يتوافر لممشروعية قيام، ولسيادة القانون صيانةبالذود عن الحقوق الدستورية المقررة لممواطني
 

إذا كـان األمــر متعمقـاا بحـق مـن الحقـوق الدسـتورية، فــإن "و هبػت محكمػة القضػاء اإلداري فػي هػ ا الصػدد إلػى أنػه 
تنفيـذ  المساس أو االنتقا  منه يتوافر له قانوناا وحقاا ركن االستعجال الالزم توافر  مع ركن الجدية لمقضـاء بوقـف

  وكػ لؾ يتػوافر 13"كما أنه يبرر إجابة المدعي إلى طمبه وينفذ الحكـم بمسـودته وبـدون إعـالن. القرار المطعون فيه
ركػػف الجديػػة بحسػػباف أف القػػرار الطعػػيف أتػػى ظػػاهرا  فػػي مخالفتػػه لمقػػانوف كمػػا هػػو ثابػػت بوقػػائع وأسػػباب الطعػػف  وبمػػا 

 .الشؽ الموضوعي مف الدعو  ُيرج  الحكـ بإلغاء القرار محؿ الطعف عند نظر
 

 :عميه بناء
 :والقضاء  الطعن لنظر ممكنة جمسة أقرب تحديد عمى بالموافقة التكرم الموقرة المحكمة هيئة مف الطاعف يمتمس

  .شكال   الدعو  بقبوؿ :أوالا 
 .2012 رنوفمب 21 في جديد دستوري إعالف بإصدار الجمهورية رئيس قرار تنفي  وقؼ مستعجمة  وبصفة :ثانياا 
 .إعالف ودوف مسودته بموجب الحكـ بتنفي  األمر مع
 .آثار مف  لؾ عف يترتب ما عمي الطعيف  القرار بإلغاء الموضوع  وفي :ثالثاا  

                                                           

11
 .1985 \ 12 \ 07 اجللسة تاريخ - 30 لسنــة - 850 رقم الطعن ىف العليا اإلدارية احملكمة   

12
 .2001/ 2/ 24 جلسة ـ ق42 لسنة 474 رقم الطعن يف العليا اإلدارية احملكمة   

13
 18 جلسة ـ ق52 لسنة 7626 رقم الدعوى يف حكمها وكذلك ،1999/ 12/ 14 جلسة ـ ق53 لسنة 10972 رقم الدعوى يف اإلداري القضاء حمكمة   

/1/2000. 
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 .المحاماة أتعاب ومقابؿ بالمصروفات اإلدارية الجهة إل اـ مع
 .األخر  الطاعف حقوؽ كافة حفظ وك لؾ
 :الطاعنيف وكالء
 محمد رمضان عادل عـمـي، ـعــالالـ عــبــد طـــارق

 حـــســـام أحـــــــمـــد
 الشخصية لمحقوق المصرية بالمبادرة المحامون،

 

  /   /     الموافؽ               يـو فى إنه
 :طمب عمى بناء
 .بهجت عمي محمد الديف حساـ ػ1
 .حسف محمد الديف بهي ػ2
 .حمد الفتاح عبد اإلسالـ سيؼ أحمد ػ3
 .حسف ارؾمب عماد ػ4

 وعػػػادؿ عمػػي  العػػاؿ عبػػد طػػارؽ: الشخصػػية لمحقػػوؽ المصػػػرية بالمبػػادرة المحػػاميف األسػػات ة مكتػػب المختػػار ومحمهػػـ
 .القاهرة ػ النيؿ قصر قسـ ػ سيتي جاردف الشفاء  دار شارع 6 الكائف الديف  حساـ محمد وأحمد محمد  رمضاف

 :وأعمنت تاريخه في انتقمت قد    محضر    / أنا
 "بصفته"    الجمهورية رئيس/ السيد
 الجي ة ػ المهندسيف ػ سفنكس ميداف ػ الدولة قضايا بهيئة ويعمف

 / مع مخاطبا  
 الموضػػػػػػوع

جراء به جاء بما لمعمـ الطعف ه ا مف بصورة إليه المعمف وأعمنت انتقمت ال كر سالؼ المحضر أنا  .مقتضا  وا 
   العمـ وألجؿ


