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رقسٚس ثبنطؼٍ

إنو في يـوم االثنين الموافق  8281/ 6 / 82بسكرتارية المحكمة اإلدارية العميــــا
حضر أمامي أنــا نحن ............................................................. /مراقب المحكمة القضائي .

السيد األستاذ /عبد الجواد عطية قطب المحامي بالنقض واإلداريـة العميــا و والوكيـــل عـن األسـتاذ/
حمًد دبيد سبمل انسيٛد و والمقـيم /بـرقم  28ش شـيبان – قسـم السـاحلو بالقـاىرة  .ومحمـو

المختار مكتب األساتذة /عبد الجواد عطية قطب ورضا مصطفى محمود المحاميان باإلدارية العميا
الكــائن بــرقم 28أ شــارع شــيبانو الســاحلو القــاىرة – وذلــك بموجــب التوكيــل الرســمي العــام رقــم
 2111حرف ع لسنة  8282توثيق مكتب نقابة المحامين.
ضييييييييييييييييييييييييييييييييد

(طبػٍ)

 -1السيذ فخبمت /زئٛس اجلًٕٓزٚخ – بصفته.

 -2السيذ معبلي /زئٛس ْٛئخ انسقبثخ اإلدازٚخ – بصفته.
 -3السيذةَٓ /هخ أمحد حمًد قُدٚم.

(يطؼٌٕ ضدْى)

ويعلىىن /بهيئت قضبيب الذولت بمقرهب الكبئه  08د شبرع أحمذ عرابي – المهىذسيه – عمبراث األوقبف -جيزة

وقـــــــــــرر
أنــو يطعــن أمــام المحكمــة اإلداريــة العميــا فــي الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاد اإلداري بالقــاىرة

(الدائرة األولى) في الدعوى رقم  88121لسـنة  82ق بجمسـة  8281/1/2والقاضـي منطوقـو

حكمــت المحكمــة { أوال بعــدم قبــول الــدعوىو وألزمــت المــدعي مصــروفاتياو ثانيـاً بالنســبة لممتدخمــة

ىجومياً بعدم قبول الطمب األولو وبقبول طمب التعويض شكالً ورفضو موضوعاًو وألزمتيا المصروفات }
ً

ادلٕضيييٕع

أٔال -:حيــث أنــو بتــاري  8216/8/6أقــام الطــاعن الــدعوى المطعــون فــي حكميــا بــالطعن الماثــل

طالباً الحكم بقبول الدعوى شكالً وبصفة مستعجمة بوقف تنفيذ ثم إلغـــاد قـــرار رئيــس الجميوريــة
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الســمبي باإلمتنــاع عــن إصــدار قـرار بتشــكيل لجنــة الوقايــة مــن الفســاد وتحديــد إختصاصــاتيا بمــا
يتفق وأحكام القانون رقم  126لسنة 8212في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة
وذلك عمى سند من نص المادة رقم  4مـن القـانون المشـار إليـو الصـادر بتـاري 8212/11/12

والتي أوجبت إنشاد لجنة تُسمى لجنة الوقايـة مـن الفسـاد ُيعيـد إلييـا بتطبيـق أحكـام ىـذا القـانون
والذي ُيعمل بو بعد شير من تاري نشره.
ً

ثبَٛب -:وتم إحالة الدعوى إلى ىيئة المفوضين لتحضير تقرير بالرأي القـانوني فـي الـدعوىو وفـي
غضون شـير إبريـل  8218أصـدرت ىيئـة المفوضـين تقريرىـا الـذي إنتيـت إليـو ورأت فيـو الحكـم

بقبول الدعوى شـكالً وفـي الموضـوع بالغـاد قـرار رئـيس الجميوريـة السـمبي باالمتنـاع عـن تشـكيل

لجنــة الوقايــة مــن الفســاد وتحديــد اختصاصــاتيا مــل مــا يترتــب عمــى ذلــك مــن ثــارو والـزام الجيــة
اإلدارية المصروفات.

ثبنثييب -:وتــداولت الــدعوى أمــام محكمــة أول درجــة وفق ـاً لمثابــت بمحاضــرىا وبجمســة 8281/1/2

أصـدرت المحكمــة حكميــا { أوال بعــدم قبــول الــدعوىو وألزمــت المــدعي مصــروفاتياو ثانيـاً بالنســبة

لممتدخمـــة ىجوميـــاً بعـــدم قبـــول الطمـــب األولو وبقبـــول طمـــب التعـــويض شـــكالً ورفضـــو موضـــوعاًو وألزمتيـــا

المصـــروفات } ـــــ عمـــى زعـــم أن القـــانون  126لســـنة  8212خـــال مـــن ثمـــة نـــص ُيمـــزم رئـــيس
الجميورية باصدار قرار تشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد إختصاصاتيا خالل ميعاد محدد.
ً

زاثؼب -:وحيث أن الحكم المطعون فيو قد صدر مخالفاً لمقانون ومخالفاً لمثابت باألوراق ويعد

سابقة تاريخية خطيرة داخل مجمس الدولة لمخالفتو المبادىد المستقرة وأحكام المحكمة اإلدارية

العميا وتخمى عن ميمتو في تطبيق القانون بل يعد الحكم المطعون فيو بمثابة وثيقة رسمية
بتعطيل القانون واعدامو رغم سريانو األمر الذي يحق لمطاعن أن يطعن عميو لألسباب اآلتية -

أسييجبة انطؼٍ

انسجت األٔل :خمبنفخ انقبٌَٕ ٔاخلطأ يف رطجٛقّ.

في سابقة تاريخية خطيرة ترفض المحكمة تطبيق القانون وتتناقض في أسبابيا رغم وضوح النصوص

قالت المحكمة في أسباب حكميا أن نصوص القانون رقم  126لسنة 8212المشار إليو قد خمت من
ثمة نص ُيمزم رئيس الجميورية باصدار قرار تشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد إختصاصاتيا
خالل ميعــــــــاد محــددو وأن الطاعن ال يرتكن في ذلك إلى نص قانوني يوجب عمى رئيــــس الجميوريــة
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إصدار قرار بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد إختصاصاتيا خالل ميعاداً محدداً و األمر الذي
ال يشكل معو سكوت رئيس الجميورية وامتناعو عن اتخاذ مثل ىذا اإلجراد ق ار ارً سمبياً.

ٔدلب كبَذ ْرِ األسجبة انز ٙشٛدد ػهٓٛب حمكًخ أٔل دزجخ دكًٓب ْٙ

أسجبة ٔاْٛخ ٔيسدٔد ػهٓٛب ثأَّ قد يس أكثس يٍ  8سُٕاد ػهٗ ربزٚخ
سسٚبٌ انقبٌَٕ ٔانؼًم ثّ يُر َشسِ ثبجلسٚدح انسمسٛخ ٔدىت ا ٌٜمل ٚزى

رطجٛقّ ٔرفؼٛهّ ثسجت إيزُبع ادلطؼٌٕ ضدِ األٔل ػٍ رشكٛم جلُخ انٕقبٚخ

يٍ انفسبد ٔحتدٚد إخزصبصبرٓب  ،كٌٕ أٌ أدكبو انقبٌَٕ يزٕقف ػًهٓب

ٔسسٚبَٓب ػهٗ إَشبء جلُخ انٕقبٚخ يٍ انفسبد.

فجبنُظس نهًبدح  88يٍ انقبٌَٕ جند أَّ مل ٚقى جمهس انٕشزاء ثئصداز

انهٕائخ انالشيخ نزُفٛر أدكبو انقبٌَٕ ثسجت ػدو ٔجٕد جلُخ انٕقبٚخ يٍ
انفسبد ٔ ،،،،،انز ٙإسزهصو انُص أخر زأٓٚب يف انهٕائخ انزٚ ٙصدزْب جمهس

انٕشزاء نزُفٛر أدكبو انقبٌَٕ.

ُ

ٔثبنُظس نهًبدح  02يٍ ذاد انقبٌَٕ جند أٌ انقبٌَٕ ٚؼًم ثّ ثؼد شٓس يٍ

ربزٚخ َشسِ األيس انر٘ يفبدِ أَّ كبٌ ٚزٕجت ػهٗ ادلطؼٌٕ ضدِ األٔل
رشكٛم جلُخ انٕقبٚخ يٍ انفسبد يف يدٖ شيُ ٙال ٚزجبٔش انشٓس يٍ ربزٚخ

إصدازِ َٔشسِ حبد أقصٗ ،دىت ٚزى رفؼٛم انقبٌَٕ ٔرُفٛرِ ٔإػًبل يٕادِ
ً
إنزصايب يُّ ثزذقٛق انشسػٛخ ٔسٛبدح انقبٌَٕ.
أيب ٔقد إسزطبنذ رهك ادلدح ٔٔصهذ إىل أكثس يٍ  8سُٕاد دٌٔ رشكٛم
جلُخ انٕقبٚخ يٍ انفسبد انز ٙػٓد إنٓٛب ادلشسع ثزطجٛق أدكبو انقبٌَٕ

فُكٌٕ أيبو سبثقخ ربزخيٛخ يٍ أطٕل قساز سهج ٙيسزًس نزؼطٛم انقبٌَٕ.
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ً
ً
ً
ٔدٛث أٌ انقٕاَني ال رقجم أ٘ رؼطٛال أٔ إَزقبصب ثؼد َشسْب زمسٛب ٔسسٚبَٓب :

ٔكبٌ يٍ يؤدٖ ػدو رشكٛم جلُخ انٕقبٚخ يٍ انفسبد ػهٗ انٕجّ انر٘ اسزهصيّ ادلشسع
ً
ً
رؼطٛم ْرا انقبٌَٕ رؼطٛال كهٛب ألكثس يٍ  8سُٕاد نزؼهق رفؼٛم كبفخ ادكبيّ ثٕجٕد
انهجُخ ادلركٕزح ثبدلبدح  4يُّ يي ْٕٔ يب ٚؼد يسهك سهجٔ ٙإفصبح جٓري ػٍ قساز انطؼني.

ٔنألسف َسفذ حمكًخ أٔل دزجخ كبفخ ادلجبدٖء اندسزٕزٚخ ٔأدكبو اإلدازٚخ انؼهٛب ثئسجبغٓب انشسػٛخ
ػهٗ رؼطٛم انقبٌَٕ ثصػى أٌ انقبٌَٕ نٛس ثّ يٕػد حمدد إلَشبء انهجُخ ثبنزُبقض يغ َص ادلبدرني

 02ٔ 88يٍ انقبٌَٕ انهزبٌ أٔججزب رطجٛق انقبٌَٕ ٔسسٚبَّ ثؼد شٓس يٍ َشسِ ْٔ ..م كم ْرِ ادلدح
(8سُٕاد) يشسٔػخ نزؼطٛم انقبٌَٕ؟!!!! ٔكبٌ ُٚجغ ٙرشكٛم انهجُخ يف أسسع ٔقذ نهقضبء ػهٗ انفسبد

انسجت انثبَ :ٙانفسبد يف اإلسزدالل ٔػدو ادلشسٔػٛخ:

بمطالعة عدالتكم لحكم أول درجة نجد أنو قد تنكب وجو المصمحة العامة وانحاز لمجية
اإلدارية في قرارىا السمبي وأسبغ المشروعية عمى مخالفة القانون والدستور و وأن وظيفة

القاضي اإلداري ىو حماية القوانين والمشروعية وتطبيق القوانين وتنفيذىا وليس تبرير
تعطيميا أو اإلنتقاص منيا بأسباب واىية ألغراض أخرى ال يعمميا الطاعن.
ً
ٔأخريا

ولما كان الحكم المطعون فيو في مجمل األسباب المذكورة بعالية قد خالف القانون صراحةً وتصرخ
األوراق بخطورة إستمرار المطعون ضده األول في اإلمتناع عن تشكيل لجنة الوقاية من الفساد لما
في ذلك من مخالفة إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والتأثير عمى ترتيب مصر في مؤشر

مدركات الشفافية ومؤشر مكافحة الفساد العالميوو وال يوجد أي سبب يمنل المطعون ضده األول من
تنفيذ واجبو بتشكيل المجنة سواد بنفسو أو بتفويض منو إلى رئيس الوزراد ببعض اإلختصاصات.
يطمب الطاعن الحكم باآلتي -

ثُيييييييييييييييبء ػهيييييييييييييييييييييييّٛ

ً
ً
ثقجٕل انطؼٍ شكال ٔ ،يف ادلٕضٕع ثئنغبء احلكى ادلطؼٌٕ فٔ ّٛانقضبء جمددا ثئنغبء قساز زئٛس
اجلًٕٓزٚخ انسيهج ٙثبإليزُيبع ػيٍ إصيداز قيساز ثزشيكٛم جلُيخ انٕقبٚيخ ييٍ انفسيبد ٔحتدٚيد
اخزصبصبرٓب ٔيب ٚرترت ػهٗ ذنك يٍ آثبز.

وتفضموا بقبول فائق اإلحترام والتقدير
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