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الوقااائ :أقااا الماادعي دعااواه الماثلااة بمو ااي ةااحيفة موقعااة ماان محااا ك أودع ا قلاام كتاااب ااذه المح مااة بتاااري
 2012/12/9وطلي في ختامها الح م بقبول الدعوى ش ال ك وإلغاء قارار اللجناة الوزارياة لق ااع العماال و وساي
قاعدة المل ية الصادر بتاري  1996/12/8ببي مساحة  33551فدان مثل زما من قة الشباب – مركز التل ال بير
– محافظااة امسااماعيلية ملااك الشااركة ال البااة ومااا يتر ااي علااي الااك ماان ثااار أخصااها إلغاااء عقااد البياا الماا ر
 1997/5/20والمتضمن بي مساحة  33551فدان من أمالك الدولة الخاةة للمادعي علياه الثاامن وإعاادة المسااحة
المباعة للشركة المدعية وما عليها من مباني ومنشآت و الت ومعدات وأ هزة الري وفق محاضر التسليم والتسالم بماا
فااي الااك الةااول الثابتااة التااي اام سااليمها خااارو ن ااام العقااد والااواردة بمرفقااات الاادعوي ك وإلاازا الماادعي علاايهم
المصروفات .
وساق المدعي بيانا ً لدعواه ؛ كان و هات الرئيس الراحل محمد أنو السادات نحاو زازو الصاحراء و وساي الرقعاة
الزراعية وةوال بالبالد نحو حقيق مجموعة من ال داف ومنها ( حماية أراضي الدولة من الجهة الشرقية والشامالية
باستزراع مليون فدان بدأ من العاشر من رمضان ب ريق امساماعيلية الصاحراوي خلاح محافظاة امساماعيلية حتاي
م ار الجميل ببورسعيد شماال و نوبا حتي السويس وساحل البحر الحمر لتحقيق المن الغذائي وحماية حدود مصار
الشرقية  ) .....ك وةدرت و يهات الرئيس السادات لشركة المقاولون العرب بتخصيص  50ألاح فادان ضامن زماا
محافظة امساماعيلية كمرحلاة أولاي وةادر لاذلك موافقاة الهيااة العاماة لمشاروعات التعميار والتنمياة الزراعياة ك وقاد
وفرت الشركة المذكورة كافة امم انيات الالزمة لالستصالح واالستزراع لمساحة مليون فدان شمل اساتيراد معادات
وأ هاازة للااري المحااوري وشااب ات للااري ولل اارم ومح ااات الرف ا والض ا وزير ااا ماان خااالل قاارو لاادي بنااك
االستثمار القومي ( بنك مصر ك بنك القا رة ) ك وفي  1988/2/20أةبح المشروع نموا ا يحتذي به علي مساتوي
العالم كمشروع نموي يستخد أعلي التقنيات الحديثة ك ومنذ أن ولي الرئيس محمد حسني مباارك زماا الابالد وقاح
المشااروع و اام إ مالااه حتااي ةاادر القاارار الجمهااوري رقاام  354لساانة  1988بنقاال بعيااة المشااروع البااال مساااحته
 56491فدان إل ي وزارة الزراعة بما عليها من منشآت ومزارع للثروة الدا نة والحيوانياة واالالت وزير اا علاي ان
قو الوزارة بتأسيس شركة ق اع عاا مملوكاة للدولاة بال امال سامي شاركة الصاالحية الزراعياة يا ول إليهاا أةاول
المشروع و تولي إدار ه ك وبتاري  1992/10/12ةدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء شركة مسا مة مصرية لتملاك
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المشروع وإدار ه أطلق عليها الصالحية لالستثمار والتنمية ك وبتاري  2010/9/21ةدر قرار رئيس الهياة العاماة
لالستثمار والمناطق الحرة رقم  4/1870بتعديل بعض مواد النظا الساسي للشركة المدعية برأس ماال  320ملياون
نية بنسبة مسا مة مصرية  %100ك وقبل أن يجني مواطنو الدولة المصرية ثمار عرقهم و هاد م ام امعاالن عان
بي  %60من المشروع أي ما يعادل مساحة  33551فدان بصدور إعالن بنك االستثمار القومي ببيا من قاة الشاباب
التابعة للمشروع نفااا للقرار الم عاون فياه الصاادر مان اللجناة الوزارياة للخصخصاة و وساي قاعادة المل ياة الصاادر
بتاري  1996/12/8ك و م ش يل لجنة لوض القواعد الالزمة لبي من قة الشباب بمشتمال ها وكذا م إعاداد كراساة
الشروط الخاةة بعملية البي ك وبتاري  1996/7/18م طرح عملياة البيا ب رياق المزايادة العلنياة و قادم أربعاة
شركات ك و م إرساء البي علي شركة السادس من أكتوبر الزراعية باعتبار الع اء المقاد منهاا او أفضال الع ااءات
المقدمة ك و م إبرا عقاد البيا بتااري  1997/5/20باين الشاركة الماذكورة ووزارة الزراعاة واستصاالح الراضاي
وشركة المقاولون العرب باعتبار م بائعين ك وبتاري  1997/12/31قام شركة الصالحية بتساليم محال العقاد إلاي
شركة السادس من أكتوبر ك إال أن الشركة المشترية لم قم بتنفيذ بعض بنود العقد ومنها ( عاد ساداد الدفعاة المقدماة ك
عااد شااغيل كاماال العمالااة ك عااد سااداد القساااط والعائااد االسااتثماري فااي مواعيااد ا المقااررة  ) .....ك ااذا وقااد وردت
المخالفات المذكورة وزير ا ضمن قارير الجهاز المركزي للمحاسبات ك المر الاذي حادا بالمادعي نحاو إقاماة دعاواه
الماثلة ك واختتم ةحيفة دعواه بال لبات سالفة البيان .
وقد عين لتحضير الدعوي جلسة 2013/5/13م وتدوول نظرها بالجلسات وخاللها قد الحاضر عن الدولة ثالث
حوافظ مستندات طوي علي ما و معلي بأزلفتها ومن بينه :
 -1ةورة ضوئية لمحضر ا تماع اللجنة الوزارية لق اع العمال العا و وسي قاعدة المل ية (برنامج
الخصخصة) برئاسية مجلس الوزراء بتاري . 1996/12/28
 -2ةورة ضوئية من عقد بي مساحة  33551فدان بمشروع الصالحية لصالح شركة السادس من أكتوبر
للمشروعات الزراعية .
وبجلسة  2013/2/23تقرر حجز الدعوي للتقرير  .وبناء علية جري إعداد التقرير الماثل .
( الرأي القانوني )
ومن حيث إن قضاء المح مة امدارية العليا قد اض رد على أن تكييف الدعوى إنما من تصريف المحكمة  ,إذ عليهاا
بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تقصي ذه ال لباات وأن ساتظهر مراميهاا وماا قصاده الخصاو
ماان إباادائها وأن ع ااي الاادعوى وةاافها الحااق و ييفهااا القااانوني الصااحيح علااي اادى مااا سااتنب ه ماان واق ا الحااال
ومالبستها  ,وذلك دون أن تتقيد في هذا الصدد بتكيياف الخصاوم لهاا وإنماا بحكام القاانون فحسا ( ... ,يرا ا ح ام
المح مااة امداريااة العليااا ف ال عاان رقاام  4986لساانة  46م.عليااا -لسااة  )2003/7/5ك كمااا أنااو وإن كااان للخصااوم
تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها وفقا لما يرونو محققاا لمصالحة كال مانهم ويختاارون لهاذه الطلباات الساند
القانوني الذي يرونو أرجح في قبول القضاء لهم موضوعيا ً بهاذه الطلباات  ,فاإن حدياد اذه ال لباات و يياح حقيقاة
طبيعتها القانونية أمر مر عه إلي المح مة إا عليها أن تعمق فيماا يحادده الخصاو فاي المنازعاة امدارياة مان طلباات
وأسانيد قانونية  -لتصل المح مة إلي الت ييح الصحيح لحقيقة ذه ال لبات و نزل عليها الح م القانوني زير متقيدة بما
أورده الخصم من عبارات أو ألفاظ ال تحقق من خالل معنا اا الظاا ر حقيقاة نوايااه وزايا اه مان المنازعاات امدارياة
ومقاةده منها ك الك أن من المسلمات أن العبرة بالمقاةد والمعاني ولايس باللفااظ والمبااني ( .يرا ا ح ام المح ماة
امدارية العليا في ال عن رقم  7453لسنة  47م .عليا -لسة . )2006/1/21
ومن حيث إنه ينبغي التمييز في مقا الت ييح بين العقد الذي برمه امدارة وبين ام راءات التي مهاد بهاا مبارا اذا
العقد أو هيئ لمولده ذلك أنو بقط :النظر عن كاون العقاد مادنيا أو إدارياا فا ن مان هاذه اإلجاراءات ماا ياتم بقارار مان
السلطة اإلدارية المختصة لو خصائص القرار اإلداري ومقوماتو من حيا كوناو إفصااحا عان إرادتهاا الملزماة بنااء
على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللاوائح بقصاد إحاداث أثار قاانوني تحقيقاا لمصالحة عاماة يتهياهاا القاانون
ومثل هذه القرارات وإن كانت تسهم في تكوين العقد وتستهدف إتمامو ف نها تنفرد في طبيعتها عان العقاد مادنيا كاان
أو إداريا وتنفصل عنو ومن ثم يجوز لذي الشأن ال عن فيها باملغاء استقالال وي ون االختصاص بنظر طلي املغاء
والحال معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون زير ا الك أن المناط في االختصاص و الت ييح السليم للتصرف..
(يرا ح م المح مة امدارية العليا في ال عن رقم  456لسنة  17م.عليا -لسة )1975/4/5
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وماان حيا إنااو باسااتقراء نااروف المنازعااة الماثلااة تبااين أنااو سااعيا ماان الدولااة نحااو توسااي :قاعاادة ملكيااة القطاااع
الخاص في شركات قطاع األعمال العام وهو ما سمى ببرنامج الخصخصة المصري وانطالقا مان هاذا المبادأ فقاد
أقر مجلس الوزراء في بداية التسعينات من القرن الماضي ذا البرنامج في مختلح المجاالت ك وناط ب ال مان مجلاس
الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ووزير ق اع العمال العا مسااولية نفياذ برناامج الخصخصاة بتحدياد المشاروعات
والشركات التي يم ن طرحها لتوسي قاعادة مل ياة الق ااع الخااص ك وماا يتعاين أن يبقاي منهاا حا ساي رة الدولاة ك
واقتراح المعايير والضوابط التي تم علي أساسها الخصخصة ك واقتراح أو ه ةرف أو استثمار ناا ج الخصخصاة ك
واعتماد قييم الشركات والةول الم روحة ورف النتائج بعد موافقتهم عليها إلي مجلس الوزراء ك
وفي هذا النسق نشأت فكرة خصخصة أو بي :منطقة الشباب بمشروع الصالحية وقام نائا رئايس مجلاس الاوزراء
وزير التخطيط بتشكيل لجنة لإلعالن عن البي :وتقييم العروض المقدمة .
ومن حي إنو هديا بما تقدم ولئن كان المدعي قد طل في ختام عريضة دعواه الحكم بقباول الادعوى شا ال وإلغااء
قرار اللجنة الوزارية لق اع العمال و وسي قاعدة المل ية الصادر بتاري  1996/12/8ببي مساحة  33551فادان
مثل زما من قة الشباب – مركز التل ال بير – محافظة امسماعيلية ملاك الشاركة ال الباة وماا يتر اي علاي الاك مان
ثار أخصها إلغاء عقد البي الم ر  1997/5/20والمتضمن بي مسااحة  33551فادان مان أماالك الدولاة الخاةاة
للمدعي عليه الثامن وإعادة المساحة المباعة للشركة المدعياة وماا عليهاا مان مبااني ومنشاآت و الت ومعادات وأ هازة
الري وفق محاضر التسليم والتسلم بما في الك الةول الثابتة التي ام ساليمها خاارو ن اام العقاد والاواردة بمرفقاات
الدعوي ك وإلازا المادعي علايهم المصاروفات إال أن صاحيح تكيياف الادعوى اساكناها لنياة المادعي ومبتهااه مان
ورائها هو بأنها الحكم بقبول الدعوى شكال وب لهاء القرار الصادر مان اللجناة الوزارياة للخصخصاة بالموافقاة
على بي :منطقة الشباب بمشروع الصالحية ومساحتها  33551فدان وماا عليهاا مان مباان ومنشا ت ما :ماا يترتا
على ذلك من آثار أخصها استرداد الدولة لألرض المذكورة وما عليها من مبان ومنشا ت مطهارة مماا تام عليهاا مان
تصرفات وإلزام الجهة اإلدارية المصروفات .
ومن حي إنو للوقوف على الطبيعة القانونية لقرار البي :المذكور ف ناو يتعاين اإلشاارة تأصايال إلاى أن الشاأن العاا
شخصاها الدولاة و قاو عليهاا مان الناحياة الم سساية
و شأن الجماعة مصالح وأوضاعا ً ومقاةد منشودة والجماعة
ِّ
التنظيمية والدولة التي يدرسها القانون الدولي العا بوةفها شعبا ً علي إقليم عليه ح وماة ك اذه الدولاة يرسام الدساتور
كيانها التنظيمي العا ك و ي ال تش ل من ياة واحدة ول نها ت اون مان الناحياة التنظيمياة مان يااات كبارى تاوزع
عليها مراحل ش ل العمل العا ك والك بما عرف من سل ات التنفيذ والتشاري والقضااء ك و اي ما شا لها بالتنسايق
بين ذه الجهات ك فهو نسيق يحفظ قدرا ً من التوازن ال يم ِّ ن أحدا ا من استيعاب م نة القيا وحد ا بالعمل العا .
مشخص للجماعة يستمد من ذا التشخيص مبرر قيامه ويستمد منه شرعية نفاا القول علي الغير بشأن
فالدولة كتنظيم
ِّ
أوضاع الجماعة حفظا ً وضب ا ً و سييرا ً و نمية في كل المجااالت ك اذه الدولاة قاو علاي مفهاو النياباة عان الجماعاة
والتمثيل لها ك و و مثيل يخض لةول ثالثة أولها :عدد التنظيمات الساسية التي تش ل منها الدولة فال ون كيانا ً
نظيميا ً واحدا ً ك وثانيها :اختالف أسااليي التشا ل لهاذه التنظيماات وفقاا ً الخاتالف المهاا الموزعاة عليهاا ك باعتباار أن
سل ة التقرير ون باالنتخاب وسل ة التنفيذ اات القوة المادية ون بالتعيين من أعلي م خضوعها لقرارات السل ة
الولي ك وسل ة الرقابة علي الشرعية قو استقالالً بمراعاة وازن السل تين الوليين وكل الك او الدولاة ك وثالثهاا:
أن وظائح التقرير والتنفيذ ال ستمد أي من الجهات شرعية ممارستها إال بوةح ذه الجهة ممثلة أو نائبة عن زير ا
فال يو د من يتصرف في شأن عا إال و و مفو باذلك ال أةايالً عان نفساه وال ةااحي شاأن بذا اه ك يااة كاان أو
مجلسا ً أو فردا ً إنما و قوا علي شأن عا بمو ي وةح مثيلي وةفة فويضية أ ته من مستند عا ك دستورا ً كاان
أو قانونا ً أو الئحة أو قرارا ً فرديا و و ما يعبر عنه باالختصاص فاي مجاال القاانون العاا لهيااة أو فارد ك او فاويض
ستمد منه الجهات المختصة ياة كان أو فردا ً ةالحيتها في إةدار العمل العا أو التصرف في أي شان عا .
ومن جهة فإن أي صرف يصح وينفاذ علاي نفاس المتصارف وماا لاه ك بمو اي اوافر شاروط أ لياة المتصارف التاي
ُم نااه ماان إلاازا نفسااه بقااول يصاادر عنااه ك و أي صاارف يصااح وينفااذ فااي حااق زياار المتصاارف بمو ااي مااا يتااوافر
للمتصرف من والية إمضاء القول علي ذا الغيرك والوالية خاةة أو عامة ك و ي خاةاة أن كانا اوافر فيهاا م ناة
إمضاء قول علي الغير إاا كان شخصا ً معينا ً أو ماعة محصورة وقابلة للتعيين كل بذا ه ك و ذه الوالياة أماا أن اون
نيابة مصدر ا القاانون كاالولي الشارعي علاي طفلاه أو مصادر ا القضااء كالوةاي المعاين علاي الصابي أو مصادر ا
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اال فام كالوكالة أو التفويض ونحوه وإما أن ون والية عامة إن وافر لها م نة إمضاء القول علي زير ليس محددا ً
و ال محصاورا ً وال معيناا ً ك و اي ماا يتعلاق بالدولاة فاي الشااون العاماة وماا يتفارع عان أ هز هاا و نظيما هاا و ياا هاا
ووحاادا ها وأفراد ااا ك و ااي ال قااو إال بمسااتند شاارعي ماان دسااتور أو قااانون أو الئحااة أو قاارار فااردى ك والةاال
المر و ع إليه حالة عد و ود النص و امباحة فيما يتعلق بتصرف الشخص فاي شااون اا اه ومالاه ك أماا فاي أحاوال
الوالية خاةها وعامها فإن الةل الر وع إليه بشأنها إاا لم يو د مستند شارعي ك الةال سااعتها او المنا لناه ال
َمضاء قو ٍل لشخص علي زيره إال بمستند يجيز ذا المضاء ك وال سل ان لحد علي زيره وال إمرة لشاخص علاي مان
سواه إال بح م شرعي يجيز ذا النفاا علي الغير .فليس مان سال ة عاماة إال و اي مقيادة ومحادودة بمساتند شارعيتها ك
والقرار امداري أولي وسيلتين للجهات القوامة علي العمل العا في التصرف و سيير المصاالح العاماة وإدارة الشااون
العامةك وثاني الوسيلتين و العقد امداري ك و ما يتفقان في ضوابط أعمالهماا باعتبار ماا ةاادرين عان والياة ساتند
وشااون او ماين عليهاا
ٍ
الختصاص مفو بإ راء التصرف في شأن يتعادى اات مصادر القارار إلاي ماا ٍل ومصاالحٍ
بمو ي ح م شرعي ك وفي ن ام ما رى شرعا ً خويله به و فويضه فيه .
وبقدر ما ون السل ة وبقدر ما تفسح الم نة ك بقدر ما رد القيود والضوابط ك وقد سنح الروادع ك والسل ة الم فولة
لإلدارة العامة في القرار امداري قابلها القيود التي رد علي إراد هاا فاي إةاداره وممارساة الشااون العاماة ك ومل ياة
الدولة للمال العا والخااص الاذي شارف علياه أشاخاص القاانون العاا إدارة واساتغالال و صارفا ً ك إنماا ارد علياه مان
القيود والضوابط ما صل مخالفة بعضه إلي حد الجريمة ك وكل الك بحسبان أن مال الدولة عاما ً كان أو خاةا ً مملوك
ال لمن يديره وال لمن و مخول م نة استغالله أو التصرف فيه ك إنما و للدولة كشخص اعتباري عا .
والدولة ال ستوعي إرادا ها كاملة في إرادة أي من م ونا ها العامة أو الوحادات التاي نقسام إليهاا الوظاائح الما داة ك
وامرادة العامة للدولة ي ماع ما وزعا علياه أعبااء القياا بالعمال العاا بح ام الدساتور والتشاريعات والقاراراتك
و صح إرادة أي من الوحدات العامة في االساتغالل والتصارف باعتباار ماا اي مفوضاة فياه مان اختصااص زماان أو
م ان أو مجال عمل و خصص ك وبحسبانها أمينة ونائبة فيما قو به من أعمال ك و ذا و مفهو االختصاص الحااكم
لو وه نشااط الشاخاص العاماة ك وال صاح إرادا هاا مفوضاة فاي العمال إال بشاروط التفاويض الصاادر إليهاا والمانظم
مراد ها من أح ا موضوعية وإ راءات وردت بالتشريعات ك و ذا و أسااس االلتازا بأح اا التشاري وام اراءات
المرسومة عند إعمال إرادة أي من الجهات العامة .
والمر أمر والية عامة ك وال مارس والية عامة إال بشرطها المضروب وفي ن اقها المعاين وباالقيود الضااب ة لهاا ك
و و أمر نيابة ال مارس إال بشرطها المضاروب وفاي ن اقهاا المعاين وباالقيود الضااب ة لهاا ك وعلاي أي مان وةافي
الوالية أو امنابة ك فليس للولي أن يولي زيره فيما ولي عليه إال بإان من واله ك وليس لنائي أن ينيي زيره فيما فو
فيه إال بإان من أنابه ك ومن نا ظهر قاعدة أن التفويض ال يرد علي فويض .
(يرا في ذا المعني؛ فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشري في 1997/2/19ك ملح رقم )39/1/54
ومن حيث إنه ال خلح علي أن الشركات القابضة حين مارس والية البي لمسا مات الماال العاا الملاوك للدولاة ك فاي
الشركات التابعة ك إنما مارس ذه الوالية ال بوةفها مال ة لهذا المال ك إنما مفوضة في الك البيا فقاط ك نائباة فياه ك
و ال أدل علي الك من عودة حصيلة البي إلي الخزانة العامة ممثلة فاي وزارة المالياة ك الاك أناه ال ارد م ناة صارف
لذي والية يمضي بهاا قولاه علاي زياره أو فاي شاأن زياره ومالاه ك ال ارد إال بانص مساوذ لاذلك ك ساواء كانا والياة
خاةااة أو عامااة ك وال اارد م نااة صاارف لجهااة عامااة فااي مااال للدولااة إال بمو ااي كونهااا مفوضااة فااي الااك بقواعااد
االختصاص بنص شريعي أو بناء علي نص شريعي ك والةل في شأن أمور الوالية و المن وعد النفاا إال بعمل
شريعي أو أن ي ون مر وعا ً إلي عمل شريعي .
ومن هة أخرى فإنه في مجال بيان االختصاص الوظيفي الذي و فويض في شأن والية عامة ك ال يرد فويض علي
فويض وال يجوز لمفو في إ راء أمر ما أن يفو زيره في الك أو ينزل عن اختصاةه إلاي زياره إال أن ي اون
مأاونا ً له بذلك بإ ازة ستند إلي التشري أو بعمل شريعي ك وإال أم ن ل ل هة عامة أن تنازل عن اختصاةها إلاي
زير ا ك وحتي لو كان ثمة عمل شريعي يجيز التفويض في االختصاص من المختص أةالً إلي زيره ك فال يجوز أن
يجرى ذا التفويض المأاون به إلي مفو زير اي والية عاماة ك وال يجاوز النازول عان االختصااص الاوظيفي إلاي
زير موظح عا وال يجوز لجهة عامة أن نزل عن اختصاةها إلي هة خاةة ك بحسبان أنه ولاان كاان الةال او
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حرياة امرادة فاي العقاود المدنيااة ك إال أن الةاال او قيياد امرادة فااي مساائل القاانون العااا قارارات كانا أ عقااودا ً
إدارية.
واإلرادة تستكمل حريتها بتوفير شرائط كمالهاا كا رادة القاصار تساتكمل با رادة الوصاي علياو وإذن المحكماة حيا
يشترط اإلذن وإرادة الجهات العامة إنما تجرى كلها تفويضا ً وفق مسوغ تشريعي مجياز والباد مان تاوافره إلعماال
الواليااات العامااة ماا :االعتبااار بااأن الواليااات العامااة إنمااا تجاارى مخصصااة بالزمااان أو المكااان أو بمجااال العماال
والتخصااص كمااا تجاارى مقياادة بالشاارائط والضااوابط التااي تضااعها القااوانين واللااوائح إلعمالهااا وإلجااراءات هااذا
اإلعمال.
ومن حياث إناه باالر وع للماذكرة اميضااحية لقاانون ق ااع العماال العاا رقام  203لسانة 2003ك والاك استخالةاا
للتو هات العامة التي وضح مقاةد التشري وأسباب إعداده التي أريد به حقيقها ك والمسائل التاي أرياد باه عال هاا ك
فقد ثب أن حرير الق اع العا كان من الم الي الملحة التي طالما نادي بها ال ثيرون وأوة باه خالةاة التجاارب
والبحوث باعتبار الاك يمثال الركيازة الساساية فاي اوير الق ااع العاا بهادف حقياق النتاائج االقتصاادية المر اوة ك
ويتحقق الك بالفصل بين المل ياة وامدارة حياث يقتصار دور الدولاة بصافتها المال اة للماال العاا علاي المحاسابة علاي
النتائج  .وان القا مما قد و حقيقا لأل داف المر وة فقد اء إنشاء الشاركات القابضاة لت اون مملوكاة لل امال بالدولاة
وزير ا من الشاخاص االعتبارياة العاماة ك و تخاذ شا ل الشاركات المساا مة ك و مثال الجهاات المال اة لرأسامالها فاي
مل يااة الشااركات التابعااة لهااا ك والتااي متلااك الشااركة القابضااة  %51ماان رأس مالهااا علااي القاال ..ك وناايط بااالوزير
المختص القيا بدور حلقة الوةل بين كال مان الشاركات القابضاة والتابعاة وباين الح وماة ك والاذي علياه أن يقاد إلاي
مجلس الوزراء قارير دورية عان نشااط اذا الشاركات ك ولاوزير ق ااع العماال العاا سال ة رئاساة الجمعياة العاماة
للشركة القابضة .
ومن حي إنو ال ينال مما تقدم قَا ِّلة أن الموال التي تاولي لاك الجهاات ا خااا إ اراءات طرحهاا وبيعهاا نياباة عان
الدولة ك من الموال المملوكة للدولة مل ياة خاةاة ك وفقاا لماا قضاي باه الماادة ( )12مان قاانون ق ااع العماال العاا
الصادر بالقانون رقام  203لسانة 1991ك والتاي انص علاي أن " عتبار أماوال الشاركة مان الماوال المملوكاة للدولاة
مل ية خاةة"............ك الاك أن اذا ال يحاول دون إضافاء ةافة القارار امداري علاي القارارات التاي صادر ا لاك
الجهات للتصرف فاي اذه الماوال ك بحسابان أن العماال التاي ا دى إلاي اكتسااب الدولاة لمل ياة أموالهاا الخاةاة أو
التصرف فيها بأي صرف ناقل للمل ية كالبي أو الهبة ك أو مقيدا لها ك كتقرير حق من الحقوم العينية الةلية عليها ك
كحق االنتفاع أو حق االر فام أو الحقوم العينية التبعية ك كالر ن الرسمي أو حقوم االمتياز -إنما صدر ذه العمال
عن الدولة باعتبار ا سل ة عامة ك وفقا للقوانين واللوائح التي نظم كيفية قيامها بهذه العمال ك وام راءات والقواعد
التي يتعين عليها االلتزا بها عند إ رائها لهذه التصرفات ك كقوانين ولوائح المناقصات والمزايادات ك باعتباار أن اذا
و و ر النيابة عن الجماعة والتمثيل لها ك والك بقصد إحداث مركز قانوني معين في شأن المال المملوك لهاا مل ياة
شخصاها الدولاة  -وبهاذه المثاباة عتبار اذه العماال
خاةة ك بغية حقيق مصلحة عامة  -ي مصلحة الجماعة التاي
ِّ
قرارات إدارية .
ومن حي إن المادة (  ) 29من قاانون المحكماة الدساتورية العلياا رقام  48لسانة 1979م انص علاي أناه " تاولي
المح مة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الو ه التالي :
(أ) إاا راءى محدى المحاكم أو الهياات اات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عد دستورية ناص فاي
قانون أو الئحة الز للفصل فاي النازاع أوقفا الادعوى وأحالا الورام بغيار رساو إلاي المح ماة الدساتورية العلياا
للفصل في المسألة الدستورية .
(ب) إاا دف أحد الخصو أثناء نظر الدعوى أما إحدى المحاكم أو الهياات اات االختصاص القضائي بعاد دساتورية
نص في قانون أو الئحة ورأت المح مة أو الهياة أن الدف دي أ ل نظر الدعوى وحددت لمان ثاار الادف ميعاادا ً ال
يجاوز ثالثة أشهر لرف الدعوى بذلك أما المح مة الدساتورية العلياا ك فاإاا لام رفا الادعوى فاي الميعااد اعتبار الادف
كأن لم ي ن " 0
ومن حي أن مفاد هذا النص ؛ أنه إاا راءى للمح مة أثناء نظر الادعوى أن نصاا ً فاي قاانون أو الئحاة الزماا ً للفصال
فيها ك زير دستوري ك و ي عليها أن وقح الدعوى و حيل أوراقها إلي المح مة الدستورية العليا للفصل فاي المساألة
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ا لدستورية ك وال يحد من حقها في ذا الشأن أن ي ون أحد الخصو قد دف بعد دستورية النص ك حيث ال يتعين عليها
في ذا الشأن  -علي ما رى عليه قضاء المح مة امدارية العليا  -أن ل الدعوى أو حادد ميعاادا ً لمان أبادى الادف
لرف دعواه أما المح مة الدستورية العليا بام راءات المقررة أمامها بل ينبغاي علاي المح ماة إن اراءى لهاا  -و اي
اا ها  -أن النص الاالز للفصال فاي الادعوى المنظاورة أمامهاا ناص زيار دساتوري ك مار ح إلغااله بمعرفاة المح ماة
الدستورية العليا ك أن وقح الدعوى و حيل أوراقها إلي المح مة المذكورة .
{ يراج :حكم المحكماة اإلدارياة العلياا الصاادر فاي الطعان رقام  206لسانة  40ق .ع بجلساة  – 1995/7/16مجموعاة المكتا الفناي
لسنة  – 40الجزء الثاني –ص 0 } 2156

ومن حي أنو قد صدر القانون رقم  32لسنة 2014م بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة ونص
المادة ( )1منه علي أن " م عد امخالل بحق التقاضاي لةاحاب الحقاوم الشخصاية أو العينياة علاي الماوال محال
التعاقد ك ي ون ال عن بب الن العقود التي ي ون أحد أطرافها الدولة أو أحد أ هز ها من وزارات ك ومصالح ك وأ هزة
لها موازنات خاةة ك ووحدات امدارة المحلية ك والهياات والم سسات العامة ك والشركات التي متل ها أ هزة الدولاة
أو سااا م فيهااا ك أو ال عاان بإلغاااء القاارارات أو ام ااراءات التااي أبرم ا ااذه العقااود اسااتنادا لهااا ك وكااذلك قاارارات
خصيص العقاارات مان أطاراف التعاقاد دون زيار م ك والاك ماا لام ي ان قاد ةادر ح ام باات بإداناة طرفاي التعاقاد أو
أحد ما في ريمة من ارائم الماال ال عاا المنصاوص عليهاا فاي الباابين الثالاث والرابا مان ال تااب الثااني مان قاانون
العقوبات وكان العقد قد م إبرامه بناء علي ذه الجريمة " .
و نص المادة ( )2من القانون سالح الذكر علي أن " م عد امخالل بالح ا القضاائية البا اة ك قضاي المح ماة مان
لقاء نفسها بعد قبول الدعاوي أو ال عون المتعلقة بالمنازعاات المنصاوص عليهاا فاي الماادة الولاي مان اذا القاانون
والمقامة أمامها بغير ال ريق الذي حدد اه اذه الماادة بماا فاي الاك الادعاوي وال عاون المقاماة قبال ااري العمال بهاذا
القانون " .
كما نص المادة ( )3من اات القانون علي أن " ينشر ذا القانون في الجريدة الرسامية ك ويعمال باه اعتباارا مان الياو
التالي لتاري نشره " .
ومن حي أن البين من مطالعة نصوص القانون سالفة الذكر يتباين أناو قاد شاابها شابهة عادم الدساتورية لمخالفتهاا
بعض نصوص الدستور كما يلي
أوال مخالفة نصوص المواد (  ) 34 33 32من الدستور .
نص المادة ( )32مان دساتور مصار  2014علاي أن " ماوارد الدولاة ال بيعياة ملاك الشاعي ك لتاز الدولاة بالحفااظ
عليها ك وحسن استغاللها ك وعد استنزافها ك ومراعاة حقوم ال يال القادمة فيها . " ..........
كما نص المادة ( )33علي أن " حمي الدولة المل ية بأنواعها الثالثة ك المل ياة العاماة ك والمل ياة الخاةاة ك والمل ياة
التعاونية " .
كما نص المادة ( )34علي أن " للمل ية العامة حرمة ك ال يجوز المساس بها ك وحمايتها وا ي وفقا للقانون " .
ومفاد ذلك ؛ أن الوثيقة الدستورية التي وضع بعد ثور ين مجيد ين حرة من خالل نصوةها ومبادئها الدستورية
التأكيد علي حماية المل ية العامة وةيانتها – و عل الك وا ي والتزا علي الدولة و ذا الخ ااب الدساتوري كماا أناه
يخاطااي الفااراد بعااد العبااث أو التعاادي علااي المل يااة العامااة فهااو فااي اات الوق ا خ ابااا أشااد و يهااا وإلزامااا للدولااة
وأ هز ها القوامة علي إدارة المال العا – نابعا من ضرورة العمل علي نظيمها بما يحقق المقاةد الشرعية المتوخااه
منها و ي مقاةد ينافيها أو يناقضها إ دار المال العا وإدار ه عبثا أو متخذا طرائاق تنااقض ما مصاالح الجماعاة –
وفي اات الوق فإن النص الدستوري يتضمن التزاما أخالقي ال يقل أ مية عان التزامهاا الماادي باأن اون ياد ا علاي
المال العا ي يد أمينة عود بالخير علي المجتم وإنها مستخلفه فيه بما يضمن عد المساس به أو إ داره .
ومن حيث أن دستور مهورية مصر العربية وإن كان لم ينص ةراحة علي اعتباار المل ياة العاماة اي ملاك الشاعي
إال أن ذا المفهو ظهر لياا واضاحا مان الادخول بعماق و فساير نصوةاه فاي ضاوء ار باطهاا و املهاا ما بعضاها
البعض بما يحقق االنسجا فيما بينها ك فعندما ينص في ماد ه ( )32بأن موارد الدولة ال بيعياة ملاك للشاعي ويسات مل
في اات المادة النص علي أنه ال يجوز التصرف في أمالك الدولة العامة – ثام يعقاي الاك الانص فاي الماادة ( )34مناه
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علي أن المل ية العامة زير قابله للتصرف فيها أو المسااس بهاا فاإن اذا يعناي أن المشارع الدساتوري أخارو كال ماال
يصدم عليه لفظ المال العا أو المل ية العامة من دائرة التصرف وأةبح بح م ذا الوةح ماال زير قابل للتعامل فياه
ومن ثم ون يد الدولة علي ذا المال ي يد الوكيل والمفو فقط من قبال ماوع أفاراد الشاعي فاي إدارة اذا الماال
دون التصرف فيه .
ومن حيث إن النصاوص الدساتورية المشاار إليهاا (  32ك  33ك  ) 34ولاان نصا ةاراحة علاي التأكياد علاي حماياة
المل ية العامة ك إال إنها لم وضح وسائل لك الحماية ومن ثم فإن المصادر الخرى للقانون قد فل بسداد ذه الثغرة
أخذا بالمبدأ العا بضرورة اطراد سير المرافق العامة وعد قابليتها للتصارف فيهاا – بياد أن وساائل الحماياة اذه وإن
كان سري لردع عدي أفراد المجتم علاي الماال العاا – فإنهاا ساري أيضاا لموا هاة صارفات الدولاة الخاطااة إاا
أبرم صرفا زال معه مضمون الحماياة الدساتورية التاي كفلهاا القاانون لاه – و تحقاق أو اه الحماياة فاي اذا الصادد
بتقرير قاعدة عد اواز التصارف فاي الماال العاا بحياث إاا ماا ام الاك التصارف عادا بااطال ويشامل الاك التصارف
بمقابل كالبي أو بدون مقابل أي مجانا ب ريق الهبة – باعتبار أن المال العا لايس مملوكاا للدولاة باذات السال ات التاي
يمتل ها الفراد بالنسبة لما يمل ونه لن المال العا خارو إطار التعامل بمو ي خصيصه للنف العاا وياد الدولاة علياه
أقرب إلي يد المانة والرعاية منها إلي يد المتصرف .
و تحقق وسائل حماية المل ية العامة فاي موا هاة صارفات الدولاة بحاق الفاراد أةاحاب الصافة والمصالحة الةالية
والةيلة في التجائهم إلي القضاء – فحق التقاضي في لاك الحالاة او وسايلة لغاياة أسامي وأ ام مناطهاا الحفااظ علاي
المل ية العامة من ناحية – ومن ناحية أخري فعيل دور الرقابة الشعبية ضد مظاا ر اعتاداء الدولاة اا هاا علاي المل ياة
العامة إاا ما أساءت التصرف وامدارة علي نحو مخالح للقانون أو يهدد حقوم المجتم – ومن ناحية ثالثة إقامة ناوع
من التوازن بين سل ات الدولة في إدارة المال العا وبين حق الفراد فاي الادفاع عان المل ياة العاماة وماا يقتضايه الاك
الحق من مراقبة صرفات امدارة المساولة والقوامة علاي إدارة الماال العاا و اذا الحاق إنماا او مشاتق مان مضامون
النصوص الدستورية والتي كد علي ذا المعني حال استنباطها الهدف من خالل ما قاره لاك النصاوص مان مبااد
دستورية استقرت وعل و أكدت طبيعتها حتي لو لم ينص عليها الدستور ةراحة فهي مباد انبثق من أةال الحاق
وطبيعتااه وماادي ار باااط النصااوص الدسااتورية بنصااوص أخااري أكثاار قااوة فااي عبارا هااا وماان خاللهااا يم اان خااريج
واستنباط المعني من خالل الدالالت القانونية وما يعنيه ر يي النصوص الدستورية استنادا إلي وحدة الموضوع ونوع
الحق المنصوص عليه ويفهم مان الاك ؛ اناه ومان أ ال اساتخالص ادفا معيناا ومقصاد بذا اه فاي ناص مان النصاوص
الدستورية إاا كان عبارا ه حمالة لو ه متعددة فإنه يم ن البحث عن الهدف في نصوص أخري قاطعاة الداللاة علاي
مراد المشرع الدستوري متي كان النصوص اات ار باط عضوي وموضوعي أو متصلة بذات الهدف – ولبيان الاك
فإن الدستور وإن كان في نصوةه  32ك  33ك  34لم يشر إلي حق الفراد في حماية المال العا مثلما فعل في دستور
 1971و  2012إال أن ااذا الحااق ااو حقااا يسااتفاد ضاامنيا ماان طبيعااة المل يااة العامااة ومااا قصااده المشاارع فااي لااك
النصوص من إخراو ذا المال من دائرة التعامل وعلة إخرا ه منها باعتبار أنه ماال مملاوك علاي الشايوع ل ال أفاراد
الشعي لذلك فهو مفهو مستقر وثاب وال يتغير بتغير النصوص الدستورية سواء م النص عليه أ لام ياتم لناه مشاتق
من أةل الحق ومضمونه .
ولما كان الك وحيث أن المادة الولاي مان القارار بقاانون رقام  32لسانة  2014وفقاا لماا اري علياه نصاها فإنهاا لام
ستبعد المل ية العامة والموال العامة من دائرة التصرفات التي يم ن أن رد ضمن عقود الدولة ك بحيث انه وبمو ي
ذه المادة أضحي من حق الدولة أو أحد أ هز ها العامة التصرف في المل ية العاماة أو أحاد أةاول الدولاة و او الاذي
يعد في حد اا ه مخالفا لح ا الدساتور ك فالمخالفاة ناا ال تعلاق بتحصاين عقاود الدولاة أو حتاي إدراو شاروط معيناه
بقدر ما تعلاق بنوعياة الماال محال التعامال وعاد اساتبعاد المل ياة العاماة والماال العاا مان دائارة التصارفات واحتارا
الحماية الدستورية لتلك الموال وما يستتبعه الك من زل يد الدولة عن التصرف في المل ية العامة .
ثانيا مخالفة نص المادة  53من الدستور .
انص المااادة ( )53ماان دساتور مصاار  2014علااي أن " المواطنااون لادي القااانون سااواء و ام متساااوون فااي الحقااوم
والحريات والوا بات العامة . " ..........
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ومفاد ذلاك ؛ اناه مان المقارر فاي الدساا ير المصارية المتعاقباة بادءا مان دساتور  1923وانتهااء بالدساتور القاائم أنهاا
بيقااه علااي المااواطنين باعتباااره أساااس العاادل والحريااة والسااال
أوردت ميعااا مباادأ المساااواة أمااا القااانون وكفل ا
اال تماعي وةون حقوم المواطنين وحريا هم في موا هة ةور التمييز التي نال منها .
وماان حيااث أن العقااد امداري يااتم علااي ماارح لتين  :الولااي ااتم فيهااا العمااال التمهيديااة والثانيااة يااتم فيهااا إباارا العقااد ك
والعمال التمهيدية ون بوض شروط المناقصة أو امعالن عنها و لقي الع اءات المقدمة فيها و حقيق شاروطها ثام
المفاضلة بين العرو وإرساء المناقصة بعد الك بمو ي قرارات إدارية ك و عرف لك القرارات السابقة علي عملية
إبرا العقد بأنها القرارات امدارية المنفصلة ك و ي قرارات إدارية نهائية خض ل ل أح ا القرارات امدارية .
" حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن  966لسنة  14ق .ع "

و لك القرارات ختلح عن القرارات امدارية التاي صادر ا هاة امدارة نفياذا لعقاد مان العقاود امدارياة اساتنادا إلاي
نص من نصوةه ك فهذه القارارات يخاتص بهاا القضااء امداري ال علاي أسااس اختصاةاه بنظار القارارات امدارياة
النهائية وإنما علي أساس اعتباره ةاحي والية عامة بنظر المنازعات الناشاة عن العقد امداري .
ومن حيث أن الماادة الولاي مان القارار بقاانون رقام  32لسانة  2014قاد حظارت ال عان علاي العقاود امدارياة التاي
برمها الدولة أو أحد أ هز ها االعتبارية العامة علي النحو المبين بها بما في الك ال عان علاي القارارات الساابقة علاي
إبرا لك العقود في مخالفة ةريحة لمبدأ المساواة في المراكاز القانونياة المتسااوية ك الاك أن مان المفتار أن ميا
المتناقصين والمتنافسين منذ إعالن الجهة امدارية رزبتها فاي التعاقاد متسااوون فاي الحقاوم والوا باات و لاك القاعادة
أو بتها طبيعة العقد امداري ك وبالتالي فشبهة عد الدستورية في لك المادة إنما ير ز بصفة أساساية علاي أن القارار
بقانون قد ساوي بين القرارات امدارية المنفصلة عن العقد والسابقة علي عملية إ ما التعاقد وباين العقاد اا اه ك فحينماا
ي ااون ال عاان علااي العقااد بااين طرفيااه أماارا مقبااوال إعماااال لمباادأ نساابية ثااار العقااد فااإن لااك القاعاادة ال سااتقيم بالنساابة
للقرارات امدارية السابقة علي إ ما التعاقد ك ففي لك الحالة ي ون ل ل اي مصلحة شخصية ومباشارة مان المتنافساين
بشاأن الفاوز باإبرا العقاد أن ي عاان علاي لاك القارارات اسااتقالال اساتنادا إلاي دعاوي املغاااء إاا ماا اراءي لاه ان لااك
ام ااراءات قااد م ا بالمخالفااة لح ااا القااانون ك وبالتااالي فااإن حظاار ال عاان علااي كليهمااا إال ماان أط اراف العقااد دون
االعتداد بأةحاب المصلحة الشخصية والمباشرة في ال عان علاي القارارات امدارياة الساابقة علاي عملياة التعاقاد يعاد
مخالفا لمبدأ المساواة بين المتنافسين وأةحاب المراكز القانونية الواحدة .
ثالثا مخالفة المادة ( )97من الدستور .
نص المادة ( )97من الدستور علي أن " التقاضي حق مصون وم فول لل افة و لتز الدولة بتقرياي هاات التقاضاي
و عمل علي سرعة الفصل في القضايا ويحظر حصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء . " ...........
ومفاد ذلاك ؛ أن االلتازا الملقاي علاي عاا ق الدولاة وفقاا لح اا الدساتور يقتضاي أن اوفر ل ال فارد نفاااا ميسارا إلاي
محاكمها بامضافة إلي الحماياة الوا باة للحقاوم المقاررة بتشاريعا ها ك وبمراعااة الضامانات الساساية الالزماة مدارة
العدالة .
ومن حيث أن المادة الولي من القرار بقانون رقم  32لسانة  2014بتفساير ا الواضاح الجلاي وفهام مادلول عبارا هاا
الواضحة قد مس أةل الحق المنصوص عليه دستوريا و ناقلته الوثائق والمباد الدستورية ردحا طاويال مان الازمن
بحيث أضحي مبدأ دستوريا معترفا به ولو لم ينص عليه الدستور ةراحة والمساس بأةال الحاق ناا والاذي عصاف
به لك المادة إنما يتفرع منه أمرين  :األول و و إن ار حق أفراد الشعي فاي المل ياة العاماة وماا يار بط باه مان وساائل
الرقابة والحماية للمال العا ك والثاني و و مصادرة حق التقاضي وإن كاان فاي ةاورة نظايم لاه حياث أزلقا طرياق
ال عن في العقود امدارية التي برمها الدولة عن ةاحي الصفة الساسية في مراقبة الدولة فيماا برماه مان صارفات
تعلق بإدارة الم ل ية العاماة أو الماال العاا أو مان طرفاي العقاد و علا ن اام ال عان مقصاورا علاي أةاحاب الصافة
الفرعية ممن لهم حقوم شخصية أو عينية علي المال موضوع التصرف ك في مخالفاة ةاريحة لمفهاو المل ياة العاماة
وخرو ا بها من ن ام التعامل نصا وروحا وإ دارا لحق أفراد الشعي في مراقبة صارفات الدولاة و قاويم اعو ا هاا
سواء كان في ةورة مباشرة أو في ةورة زير مباشرة ك فضال عن فوي حق االلتجااء إلاي القضااء عان أةاحاب
الصفة والمصلحة المباشرة من المتنافسين في ال عن علي القرارات السابقة علي عملية التعاقد عن طريق حصين لك
العقود من ال عن عليها .
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وحيث ال يقيل ذا النص من عثر ه الدستورية ماا ضامنه مان فاتح بااب ال عان علاي عقاود الدولاة إاا ماا ةادر ح ماا
نائيا فاي احادي ارائم الماال العاا و ام إبارا العقاد اساتنادا إلاي لاك الجارائم ك فمان الواضاح وفقاا لتلاك الصايازة أن
المشرع قد خلط بين إب ال العقود امدارية لمخالفتها للقواعد وام اراءات التاي بينهاا القاانون مبارا لاك العقاود وباين
حالة إب ال لك العقود استنادا إلي إبرا العقد كنتيجة محدى رائم المال العا ك فالبين بينهما شاس ومختلح ك كما أن
عليق دعاوي إب ال عقود الدولة علي ةدور أح ا نائية في احدي رائم المال العا ال يستنزف اختصاص مجلاس
الدولة باعتباره ةاحي الوالية العامة في نظر المنازعات المتعلقة بام راءات السابقة علاي العملياة التعاقدياة باالمعني
الفني الدقيق ك والتي قو علي أساس واليته في دعاوي املغاء ك أخذا بعين االعتبار أن االختصاص القضائي لمجلاس
الدولة واالختصااص الجناائي للمحااكم الجنائياة مساتمد كال ماا مان أح اا الدساتور بياد أناه ينبغاي دائماا بياق أح اا
الدستور علي نحو يحقق التناسق واالنسجا بينها و و ماا فتاا المح ماة الدساتورية العلياا علاي أكياده ك ومان ثام فاإن
القرارات امدارية التي سبق عملية العقد بالمعني الفناي االةا الحي ك إنماا اي مان العماال امدارياة التاي باشار ا
هة امدارة في اذا المقاا ك ولايس فاي اضا الع الجهاة امدارياة بهاذه العماال أو فاي الرقاباة القضاائية علاي ساالمة
قرارا ها الصادرة في ذا الشأن ما يعني مساسا باختصاص المح مة الجنائياة أو انتقاةاا لسال ا ها إاا ماا علاق المار
بجريمة م ن رائم إ دار المال العا ك كما أن الفصل في سالمة القرارات امدارياة الصاادرة فاي شاأن امعاداد للعملياة
التعاقدية – بالمفهو الفني االة الحي الدقيق لهذه العملية – و فاي الةال اختصااص قضاائي ال يفتارم عان زياره
من االختصاةات القضائية فال نأي القرارات الصادرة في ذا الشأن عن الرقابة القضائية أو نسل عنها ك وإاا كاان
قاضي المشروعية المهيمن دستورا علي كافة مناحي المنازعات امدارية ك حريصا علي اختصاةه نزوال علي أوامر
النصوص الدستورية ك فإنه ال يقل حرةا علاي أال يتجااوز اختصاةاه ااوال علاي اختصااص قارر لجهاة أخاري ك
فقاضي المشار وعية يلاز نفساه قبال زياره باأن ي اون معبارا ةاادقا عان إرادة المشارع ك فاي مختلاح مادارو التشاري
دسااتورا كااان أو قانونااا ك فيمااارس اختصاةااه كااامال وال يتعااداه ك انحناااء لصااحيح ح اام المشااروعية ك وناازوال علااي
اعتبارات سيادة القانون .
ولما كانت المادتين األولي والثانية من القانون سالف الذكر هما الواجبتين التطبيق علي النزاع الماثال األمار الاذي
يتعين معو وقف الدعوى الماثلة تعليقيا وإحالة األوراق بهير رسوم إلي المحكمة الدساتورية العلياا للفصال فاي مادي
دستوريتهما هذا بصفة أصلية .
وبصفة احتياطية ؛
ومن حي إنو لما كان ما تقدم وكان الثابت من جماع األوراق التي حواها ملف الدعوى الماثلة ك أنه بنا علي قارار
نائي رئيس مجلس الوزراء ووزير التخ يط رقم  2لسنة  1995بتشا يل لجناة لإلعاالن عان بيا مشاروع الصاالحية
الزراعاي و لقااي عاارو الشااراء وطاااة لعرضاها علااي الساال ة المختصااة ميقاااع البيا ك فقااد أعلنا اللجنااة عاان بيا
مساحة من قة الشباب بالمشروع ومقدار ا  33551فدان وما عليها من مباان ومنشاآت ك وقاد فاضال اللجناة المشا لة
لهذا الغر بين العرو المقدمة و بين لها أن العر المقد من شركة السادس مان أكتاوبر للمشاروعات الزراعياة
و أفضل العرو ك وبمفاوضة الشركة في العر المقد منها وما لي المفاوضة مان إ اراءات ك ام عار نتاائج
المفاوضاة علااي اللجنااة الوزارياة للخصخصااة والتااي وافقا علاي قبااول العاار المقااد مان الشااركة المااذكورة بشاارط
حملها قيمة شغيل مح ات وطلمبات الرف والض ك و ام أكياد قباول العار بمو اي خ ااب الترساية الما ر فاي
 1997/1/13والصادر من نائي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصالح الراضي ورئيس مجلاس إدارة
شركة المقاولون العرب ك وبناء علي الك حرر عقد بي بتاري  1997/5/20بين كال من :
طرف أول بائ -1 :وزارة الزراعة واستصالح الراضي  -2 .شركة المقاولون العرب .
طرف ثان مشتري شركة السادس من أكتوبر للمشروعات الزراعية .
إال أن المدعي  -وأيا كان الرأي في ةفته بالنسبة لمشروع الصالحية وإثبا ه لهذه الصفة بالدعوي – ينعي علي عملياة
البي وما قد ي ون شابها من مخالفة للقانون أو كونها قد فو الفرةة علي المواطن المصاري فاي ناي ثماار التنمياة
بهذه المن قة الشديدة ال مية ك المر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة وطلي الح م بال لبات سالفة الذكر .
ومن حيث أن المادة ( )1من القانون رقم  32لسانة  2014الصاادر بشاأن نظايم بعاض إ اراءات ال عان علاي عقاود
الدولة قد اشترط لل عن علي عقود الدولة أو ل لي إلغاء القرارات أو ام راءات التي أبرم ذه العقود استنادا لهاا
ان ي ون ال عن مقدما من أحاد أطاراف العقاد دون زيار م ك ولماا كانا شاركة الصاالحية التاي يمثلهاا المادعي ليسا
طرفا في العقد محال الادعوي ك فإناه بيقاا للانص القاانوني ساالح الاذكر فإناه ال ي اون لهاا ثماة ةافة فاي طلاي إلغااء
9

القرارات التي ةدر العقد استنادا إليها ك ولما كان المادة ( )2من اات القانون قد قررت بان قضي المحاكم من لقااء
نفسها بعد قبول الدعاوي أو ال عاون المتعلقاة بالمنازعاات المنصاوص عليهاا فاي الماادة الولاي ساالفة الاذكر ك المار
الذي يتعين معه التقرير بعد قبول الدعوي لرفعها من زير اي ةفه .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلز بمصروفا ها عمال بنص المادة ( )1/184من قانون المرافعات .
( فلهذه األسباب )
نرى الحكم أةليا  :بوقح الدعوى عليقيا وإحالتها بحالتها بغير رسو إلي المح مة الدستورية العلياا للفصال فاي مادي
دستورية ما ضمنته المادة الولي والثانية من القرار بقانون رقام  32لسانة  2014بتنظايم ال عان علاي عقاود الدولاة
علي النحو المبين بالسباب ك م إبقاء الفصل في المصروفات .
واحتياطيا بعد قبول الدعوي لرفعها من زير اي ةفة ك وإلزا المدعي المصروفات .
رئيس دائرة المنازعات االقتصادية واالستثمار
مستشار دكتور /محمد الدمرداش العقالي
نائ رئيس مجلس الدولة

مفوض الدولة
أسامو صالح الدين الجر واني
مستشار مساعد ب
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