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اإلجــــــــــرا اث
أنه في يوم الثالثاء الموافق  2013/ 6/ 25أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاا المحكماة
اإلدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدول المحكمة تحت رقم  28351لسانة 59ق.ع طعناا علاى الحكام الصاادر
من محكمة المضبء اإلداسْ ثبلمبٌشح -الذائشح الزبسعخ –الصبدس فٓ الذعُْ سلم  22822لسىخ  00لضبئٕخ ثدلسخ
 2013/2/20والقاضااي فااي منطوقااة " حكماات المحكمااة بقبااول الاادعو ااكا َثإإزلضاج خٍإإخ اإلداسح ثإإبن رإإىدِ
للمذعّ مجلغ َلذسي خمسخ آالف خىٍٕب َإلضامٍب المصشَفبد"
َطلت الطبعىٕه فإٓ خزإبج رمشٔإش الطعإه الحكإم ثمجإُا الطعإه إكى َفإّ المُإإُا ثزلحإبء الحكإم المطعإُن فٕإً
َالمضبء مدذدا ثشفض الذعُِ َإلضاج المطعُن إذي المصشَفبد.
الىلـــــــــبئع:
تخلااو وقااائن الناازاع حساابما اساات بان ماان اروراق و الحكاام المطعااون فيااه انااه بتاااري  2006/5/13أقام ات
المطعون ضدها " المدعية أصا" الدعو الصادر فٍٕإب الحكإم المطعإُن فٕإً َرلإد ثزٔإذاا عشٔضإزٍب للإم زإبة
محكمخ المضبء االداسِ ثبلمبٌشح طبلجإً فٍٕإب الحكإم ثمجإُا الإذعُِ إكى َفإّ المُإإُا ثإزلضاج المإذعّ علٍٕمإب
مزضبمىٕه فٕمب ثٕىٍمب ثأداء مجلغ َلذسي ثىثإُن للإج خىٍٕإب رعإُٔض عمإب لحمٍإب مإه لإإشاس مبدٔإخ َلدثٕإخ وزٕدإخ
رخطٍٕب فٓ عضُٔخ ثعثخ الحح لعبج َ 2002إلضامٍمب المصشَفبد
وذكرث الودلُت شر ب ً لدلىاهب:
أنها تعمل لد الجهة اإلدارية المدعى عليها بوظيفة فنى صناعات بالدرجة ارولى وتقاريرها السنوية ممتاز ولم
تحصل على ا جزاء أدار وقد تم تر يحها لبعثة الوزارة لرعاية حجاج الجمعيات ارهلياة لموسام الحا عاام
 2005وانه تنطبق عليها كافة ال روط  ،وقد فوجئت بصدور القرار رقم  257بتااري  2005/12/4بت اكيل
أعضاء البعثة متخطيا إياها وإنها تنعى على القرار مخالفته القواعد والتعليمات المنظمة الختياار أعضااء البعثاة
إذ إن معظم الذين تم اختيارهم من خارج الوزارة كذلك تضمن القرار أعضاء سبق لهام عضاوية بعثاات أخار
ركثر من مرة  ،وتضمن أعضاء احاد منهاا فاى الخدماة والخبارة فاي مجااالت الرعاياة االجتماعياة واختتمات
المدعية دعواها بما سلف من طلبات.
َلذ خشِ رحضٕش الذعُِ َرلد علّ الىحُ المجٕه ثبلدلسبد َلَدعذ ٌٕئخ مفُإٓ الذَلخ رمشٔشا مسججب ثبلشاِ
المإإبوُوٓ فٍٕإإب ثإإم خإإشِ رإإذاَا الإإذعُِ ثدلسإإبد المشافعإإخ َثبلدلسإإخ المىعمإإذح ثزإإبسٔ  2013/2/20لصإإذسد
المحكمخ حكمٍب المطعُن فًٕ.
وشُدث الوحكوت كوهب للً عند هي لن الثبثذ مه األَساق لن المشاس الإُصاسْ سلإم  222لسإىخ  2002ثزإبسٔ
 2002/12/3ثزشكٕل ثعثخ الُصاسح لشعبٔخ حدبج الدمعٕبد لعبج  2002لإم ٔلزإضج معإبٕٔش االخزٕإبس الزإٓ سإجك ان
َافمذ علٍٕب اللدىخ العلٕب للحح لمب اسزجبن مه اوً لذ رضمه لعضإبء مإه يٕإش العإبملٕه ثإبلُصاسح فضإى عإه عإذج
االلزضاج ثبلمعٕبس األَا الزْ ٔمضّ ثضشَسح لن ٔكُن لذ مضّ علّ مشبس خ العضُ فٓ لخش ثعثخ سإبثمخ خمإ
سىُاد علّ الىحُ الزْ لثبسي المذعّ ثعشٔضخ دعُاي َلم رىكإشي خٍإخ اإلداسح لن رمإٕم الإذلٕل علإّ عكسإً مإب لإم
ردحذ الدٍخ اإلداسٔخ طُاا مشاحل رذاَ ا الإذعُِ مإب ر شرإً المذعٕإخ مإه رإُافش بفإخ إشَط َمعإبٕٔش االخزٕإبس
ثشأوٍب َلم رٍُن زلد مه فبءرٍب َخجشرٍب فٓ مدبا الشعبٔإخ االخزمبعٕإخ َعلٕإً فإبن المإشاس المطعإُن فٕإً فٕمإب
رضمىً مه رخطّ المذعٕخ فٓ ثعثخ الحإح ٔ 2002كإُن مخبلفإب للُالإا َالمإبوُن ثمإب ٔزإُافش معإً س إه الخطإأ فإٓ
خبوت الدٍخ اإلداسٔخ إر رشرت علّ ٌزا الخطأ إشس لصبة المذعٕخ رمثل فٓ حشمبوٍب مه المضأب المبلٕخ الممشسح
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ألعضبء الجعثخ َحشمبوٍب مه لداء فشٔضخ الحح فضى عمب ركجذرً مه مصشَفبد الزمبإإٓ للحصإُا علإّ حمٍإب
المششَا َ زلد األإشاس المبدٔخ َاألدثٕخ الزٓ إصبثزٍب مإه خإشاء ٌإزا المإشاس َ إعُسٌب ثإبلحضن َاألسإّ علإّ
حبلزٍب
وإذ لن َلك الحكن لبىال لدي الطبلنُي بصفبتهوب فمد ععنىا للُه لألعببة اِتُت:
مخالفة القانون
حي إن الثابت من اروراق أنها خلت مما يفيد عدم م روعية امتناع الجهة اإلدارية عن قبول المطعون ضادها
ضمن بعثة الح فانه والحال كذلك يكون قرار جهة اإلدارة م روعا ويقن على المدعياة – المطعاون ضادها –
ع ء إثبات عدم م روعية ذلك القرار عما بقرينة صحة القرارات اإلدارية ولما كاان الحكام المطعاون فياه قاد
اغفل ذلك والقاي علاى جهاة اإلدارة عا ء إثباات م اروعية القارار وإذ لام تقادم المطعاون ضادها ماا يفياد عادم
م روعية القرار المطلو التعويض عنه فانه والحال كذلك تكون الدعو مفتقرة للسند القاانوني ويكاون الحكام
المطعون فيه مجانيا للصوا حريا باإللغاء .
الـــــــراى القانوني
ومن حي إن ما يهدف إليه الطاعنيين بصفتيهما من طعنهما هو الحكم بقبول الطعن كا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعو وإلزام المطعون ضدها المصروفات
.ومن حيث انه وعن شكل الطعن
ومن حي إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة  ، 2013/5/26وأقيم الطعن الماثل عليه بإيداع تقريره قلم
كتا المحكمة اإلدارية العليا بتاري  2013/6/25فإنه ومن ثم يكون قد أقيم في ميعاد الستين يوما ً المنصوو
عليه قانونا ً في المادة ( )44من القانون رقم ( )47لسنة  1972ب أن مجلس الدولة  ،وإذ استوفى الطعن سائر
أوضاعه ال كلية ارخر فإنه يكون مقبوالً كاً .
ومن حيث انه وعن الموضوع
ومن حيث إن مناط مسئولية اإلدارة ع ن قراراته ا اإلداري ة ت وافر ثالث ة عناي ر خ ي اللط ر والض رر وعالق ة
السببية بينهما – ي ترط لتحقق الخطأ في جان اإلدارة أن يكون القرار غير م روع م وبا بعيا مان العياو
المنصوو عليهاا فاي قاانون مجلاس الدولاة وهاى مخالفاة القاانون أو الخطاأ فاي تطبيقاه أو تأويلاه أو تفسايره أو
صدور القرار من غير مختو أو م وبا بعي إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها – يج أن يترت على
القرار أضرار مادية أو أدبية وأن تقوم عاقاة الساببية باين عادم م اروعية القارار والضارر الاذ أصاا ذو
ال أن – إذا صدر القرار سليما مطابقا للقانون فا تسأل اإلدارة عن نتيجته مهما بلغت جسامة الضرر الذ نجم
عن تنفيذه – أساس ذلك :أن مسئولية جهة اإلدارة ال تقوم كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي بمقتضااها
تقوم المسئولية على ركنين هما :الضرر وعاقة السببية بين ن اط اإلدارة والضرر – أساس ذلك :أن نصوو
قانون مجلس الدولة قاطعة الداللة على قيام المسئولية على أساس الخطاأ الاذ حاددت النصاوو صاوره علاى
النحو الم ار إليه
ومن حيث إن قضاء خذه المحكمة قد جرى على إنه ولئن كان األيل أن عبء اإلثبات يقع على عاتق المدعى
 ،إال أن ارخذ بهذا ارصال علاى إطاقاه فاي مجاال المنازعاات اإلدارياة ال يساتقيم مان واقان الحاال باالنظر إلاى
احتفاظ اإلدارة في غالا ارمار بالوثاائق والملفاات ذات ارثار الحاسام فاى المنازعاات  ،مماا تلتازم معاه اإلدارة
بتقديم سائر اروراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة فى إثباته إيجابا ً ونفيا ً متى طل منها ذلك ،
فإذا نكلت عن تقديمها فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تنقل ع ء اإلثبات من عاتقه إلى عاتق الجهة اإلدارية
{ الوحكوككت اإلدارَككت العلُككب فككً الطعككي 4326لسككنت 32ق ع جلسككت  2211/23/21الوىعككىلت اإلدارَككت
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ومن حي انه بتطبيق ما تقدم وفى ضوء استبيان ركن الخطأ ولما كان الثابات مان اروراق ان معاايير اختياار
بعثة الح كما قررتها ووافقت عليها اللجنة العليا للحا برئاساة وزيار التأميناات وال ائون االجتماعياة بمحضار
االجتماع رقم  1بتاري  1999/11/23تتلخو في المعايير اآلتية-:
 -1ان يكون قد مضى على م اركته في أخر بعثة سابقة خمس سنوات ويستثنى من ذلاك عادد قليال تتاوافر فياه
الخبرات الخاصة بأعمال الح بحد أقصى  %10من وزارة ال ئون االجتماعية و  %50من لجنة المعاينة
 -2ان تكااون لديااة القاادرة علااى خدمااة حجاااج بياات ر الحاارام والتحاارك فااى أماااكن تواجاادهم بالمطااار والميناااء
والسكن والمناسك لحل م اكلهم والمرور عليهم
 -3يختار من قدم للوزارة أعمال ذات قيمة بحي تصبح البعثة حافزا على العمل واإلنتاج
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 -4ان يكون من العاملين الم هود لهم بالكفاءة والنزاهة وطهارة اليد طوال مدة الخدمة وال يكون ممان حصالوا
على جزاءات
 -5ان يكون من العاملين بالوزارة
ومن حي انه وبااالطاع علاى ماذكرة المادير العاام لل ائون القانونياة بمكتا الاوزير أفااد اناه وبااالطاع علاى
ك ااف السااادة المر ااحين عاان اإلدارة المركزيااة لاماتااه العامااة للجنااة المعاينااة وبعثااة الح ا لموساام 1426ه ا /
 2006تبين أن السيدة  /حفيظة على إبراهيم من بين المر حين كما انه وبااالطاع علاى القارار الاوزار رقام
 257فى  2005/12/4ب اان ت اكيل بعثاة الحا وبمقارنتاه بتر ايحات اإلدارة المركزياة للماناة العاماة تباين
تضمنين القرار عدد اثنين ليس من الوارد أسمائهم بالتر يحات .
ولم ا ك ان ذل ي وحي ث أى المككرار الكىيارٌ رلكن  182لسككنت  1668باكبرَخ  1668/21/3باشكككُب بعثكت الككىيارة
لشعبٔخ حدبج الدمعٕبد لعبج  2002لم ٔلزضج معبٕٔش االخزٕبس الزإٓ سإجك ان َافمإذ علٍٕإب اللدىإخ العلٕإب للحإح لمإب
اسزجبن مه اوً لذ رضمه لعضبء مه يٕش العبملٕه ثبلُصاسح فضى عه عإذج االلزإضاج ثبلمعٕإبس األَا الإزْ ٔمضإّ
ثضشَسح لن ٔكإُن لإذ مضإّ علإّ مشإبس خ العضإُ فإٓ لخإش ثعثإخ سإبثمخ خمإ سإىُاد علإّ الىحإُ الإزْ لثإبسي
المذعّ ثعشٔضخ دعُاي َلإم رىكإشي خٍإخ اإلداسح لن رمإٕم الإذلٕل علإّ عكسإً مإب لإم ردحإذ الدٍإخ اإلداسٔإخ طإُاا
مشاحل رذاَا الذعُِ مب ر شرإً المذعٕإخ مإه رإُافش بفإخ إشَط َمعإبٕٔش االخزٕإبس ثشإأوٍب َلإم رٍإُن إزلد مإه
فبءرٍب َخجشرٍب فٓ مدبا الشعبٔخ االخزمبعٕخ َعلًٕ فبن المشاس المطعُن فًٕ فٕمب رضمىً مه رخطّ المذعٕخ فٓ
ثعثخ الحح ٔ 2002كُن مخبلفب للُالا َالمبوُن ثمب ٔزُافش معً س ه الخطأ فٓ خبوت الدٍخ اإلداسٔخ إر رشرت علّ
ٌزا الخطأ إشس لصبة المذعٕخ رمثل فٓ حشمبوٍب مه المضأب المبلٕخ الممشسح ألعضبء الجعثإخ َحشمبوٍإب مإه لداء
فشٔضخ الحح فضى عمب ركجذرً مه مصشَفبد الزمبإٓ للحصُا علّ حمٍب المشإشَا َ إزلد األإإشاس المبدٔإخ
َاألدثٕخ الزٓ إصبثزٍب مه خشاء ٌزا المشاس َ عُسٌب ثبلحضن َاألسإّ علإّ حبلزٍإب  .وإذ نهضت القةتا سببتةةٌا
ةائما ةٌن سبخطأ وسبضرر سآلمر سبذي تكون معه سبجها سإلدسرٌا ملزما ةأدسء سبتعوٌض سبمنابب
ومن حيث إن تقدير التعويض متى قامت أسبابه و بم ٌكن فً سبقانون نص ملزم ةإتةاع معاٌٌر معٌنا فى
خصوصه هو من بلطا ةاضى سبموضوع  .فإذس كان سبحكم فً تقدٌره سبتعوٌض سبذي ةضى ةه ةد سالتمد اللى
ما حوته سألورسق من مبتندس وما سبم ةه من ظروف سبوسةع ٌكون تقدٌره متفقا وحكم سبقانون وال معقب اللٌه
سألمر سبذي ٌكون معه سبطعنٌن ةد أةٌما اللى غٌر بندهما سببلٌم من سبقانون جدٌرس سبتقرٌر ةابرفض.
وإذ ذهب سبحكم سبمطعون فٌه أخذس ةهذس سبمبلك فانه ٌكون ةد صادف صحٌح حكم سبقانون وٌغدو سبطعن اللٌه
مفتقدس ببنده سبقانونً سبصحٌح.
ومن حيث إن رفض الطعن يلزم الطاعن ميروفاته عمال بحكم المادة  270مرافعات
فلهذه األسباب
نرى الحكم -:بقبول الطعن شكال ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنيين الميروفات
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