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 ـفـي عــرض البحــر اـلـذي ـيـربط اـلـدول تعــددت فــي اآلوـنـة األخـيـرة حــوادث غــرق شــباب مصــر
 ال يـمـــر شـــهر واحــــد ســـوي وتســــمع عـــن حــــادث واالخـــتالف فـقـــط فـــي أعــــداد ٠٠العربيـــة واألوربيـــة 

 ومعظم هؤالء الشباب من محافظات الدلتا وباألخص من أطرافها الشمالية الذين تربـوا ٠٠الضحايا 
أسـنانه وتحسسـوا مخالبـه وأبطلـوا  تعـودوا علـي ٠٠علي شاطيء البحر فلم يهابوا األمواج وال النوات 

 وهــوايتهم فــي الترحــال عبــر عــرض البحــر ـلـيس مــن عــدوي الســكن المـتـاخم ولكــن ٠٠مفعــول أنيابــه 
 فـلـك أن تعلـم أن أي صــبي ـلـم يبلـغ مرحـلـة المراهـقـة ٠٠رغبـه وطمـعـا فـي كســب الـمـال بأقـل مجـهـود 
و مـبلط سـيراميك أو حتـى ً لو عمـل مسـاعدا لنقـاش أ٠٠يحصل يوميا في إيطاليا علي خمسين يوروا

 فكـل شـهر يبلـغ مجمـوع دخلـه ألـف ٠٠ ومكـان النـوم هـو مكـان العمـل ٠٠حمل حقيبة ماسح أحذية 
وخمسمائة يوروا قابلين الضرب في ثمانية فيكون الدخل الشـهري ال يقـل عـن اثنـي عشـر ألـف جنيـه 

 ٠٠خصــية  هــذا هــو أجــر الصــبي الصــغير اـلـذي ـلـم يحـمـل بـعـد جــواز ســفر أو بطاـقـة ش٠٠مصــري 
 فلــو تجــرأ الصــبي ورحــل أللمانـيـا مــثال أو ٠٠وهــذا األجــر فــي اليوـنـان أقــل الــبالد األوربـيـة اقتصــادا 

فرنســا ـفـي موســم جـنـي العـنـب لتضــاعف عاـئـده ـمـرات وـمـرات ووصــل إـلـي الماـئـه أـلـف جنـيـه مصــري 
لمـا تجـد  فمن أجل هذا تجد شـباب محافظـات الـدلتا أغلـبهم مغـربين فـي الـبالد األوربيـة وق٠٠شهريا 

نسبة من الصعايده هناك ألنهـم يرغبـون للعمـل فـي بـالد الخلـيج وليبيـا وغيرهـا مـن الـدول الـوعرة فـي 
 وهـنــاك نســبة شـــبه منعدمــة ترغـــب فــي العمــل بأمريـكــا وهــم علـيــة القــوم الـعــاملين ٠٠عيشــها وجوهــا 

 التحية  خاصة في جنوحهم للحصول علي إقامة دائمة وجواز سفر أمريكي الذي يعطيه٠٠بالخارج 
أعلــي رتبــه فــي أي مطــار فــي العــالم وتنقلــب الــدنيا واآلخــرة لــو تعــرض كــائن مــن كــان ألي مــواطن 

  يقصدها شباب مصر إلي البالد نعود إلي إحداث مهالك السفر التي ٠٠يحمل الهوية األمريكية 
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 فهم قصدوا سفارات هذه الـبالد ٠٠واإلجابة بسيطة المرة ! األوربية ولماذا يلجأون للطريقة المدمرة ؟
 فهـل هــذا ٠٠م يحصـل أي مـنهم عـلـي تأشـيرة المـرور إلـي هــذه البلـدان أكثـر مـن مـرة دون جــدوى ولـ

 حيـث أن ٠٠ًواإلجابـة سـهلة جـدا ! تعنت من سفارات هذه الدول أم تعنت من السـلطات المصـرية ؟
أي تمثيل دبلوماسي وسواء علي مستوي السفارة أو القنصلية أو حتـى علـي مسـتوي رعايـة المصـالح 

 هذا يحـدث ٠٠ مواطن من البلدين الذهاب والعودة في أي وقت يكون ضمن بنوده أن  من حق أي
بين جميع الدول وحتى في لبنان بلد الحروب واالنقالبات والمؤامرات أما المصري وخاصة المـواطن 

 ٠٠العادي فيشقي عندما يطلب هذه التأشيرة التـي وصـل سـعرها أكثـر مـن خمسـين ألـف جنيـه اآلن 
 ســـلطات المطـــارات المصـــرية عـلــي مغادرـتــه تحـــت أي بـنــد مـــن وربـمــا بـعــد حصـــوله عليـهــا ال تواـفــق

 من اجل ذلـك لجـأ المصـري البسـيط إلـي الهـروب متخفيـا ٠٠ دون أن تظهره له أو تسببه ٠٠البنود 
ـفــي عـــرض البحـــر مســـلما روحـــه لمـــن ال ـيــرحم وغـــالبيتهم يقومـــون بإلـقــائهم ـفــي مـيــاه عـــرض البحـــر 

عيش بين ظهرانينا جماعات المافيا التي تقود شبابنا  ت٠٠ليستفيد من جثثهم أسماك متعطشة للدماء 
إلــي الهــالك وهــي شــبيهة بمافيــا التهريــب عبــر الحــدود الســورية اللبنانيــة ولكــنهم هنــاك يختلفــون فــي 
المصــداقية فمــن اخــذ ونفــذ فــال جــرم عليــه أمــا مــن يأخــذ ويضــمر فــي نفســه أشــياء فعقابــه عنــد ربــي 

شــبابنا إـلـي حـيـث يشــاء وارفـعـوا مــن شــأن المــواطن المصــري  أرحموـنـا ـيـرحمكم اهللا واتركــوا ٠٠عظــيم 
ًوأي بلـــد ال تقبـــل المصـــري لهـــا ضـــيفا أو زائـــرا أو عـــامال فلنقطـــع العالقـــات معهـــا ونســـحب الممثـــل 

 أعز لنا وأكرم من أن يضيع شبابنا في عرض البحـر علـي أيـدي معـدومي الضـمير ٠٠الدبلوماسي 
      !؟ وقتها لن ينفع الندم ولن يشفي الغليل ٠٠
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 مراـقــب المحكمــة اإلدارـيــة العلـيــا حضـــر ---------------------/ بمعرفتــي أـنــا  
علـيــــا  المحـــــامي ـبــــالنقض واإلدارـيــــة ال----------------------/ ـلــــدينا الســـــيد األســـــتاذ 

بصـــــفته رئـــــيس مجلـــــس إدارة شـــــركة / ............. بصـــــفته وكـــــيال عـــــن الســـــيد األســـــتاذ الـــــدكتور 

...........           ) #4�$( 
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 بصفته / ............... السيد  -١

 بصفته / ............... السيد  -٢

 بصفته / ............... السيد  -٣

 بصفته / ............... السيد  -٤

 بصفته ............ / ...السيد  -٥

 بصفته / ............... السيد  -٦

 بصفته/ .............. السيد  -٧

 بصفته/ .............. السيد  -٨

 بصفته/ .............. السيد  -٩
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 بصفته/ .............. السيد  -١٠

 بصفته/ .............. السيد  -١١

 بصفته/ .............. السيد  -١٢

 بصفته/ .............. السيد  -١٣

 بصفته/ .............. السيد  -١٤

 بصفته............. / .السيد  -١٥

 بصفته/ .............. السيد  -١٦

 بصفته/ .............. السيد  -١٧

 ) مطعون ضدهم    (     بصفته/ .............. السيد  -١٨
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 دائـــرة -أمـــام المحكمـــة اإلداريـــة العليـــا علـــي الحكـــم الصـــادر مـــن محكمـــة القضـــاء اإلداري  
 ٦٠لســنة .... ، ....  فــي الــدعويين رقمــي – الــدائرة الســابعة –المنازعــات االقتصــادية واالســتثمار 

  والقاضي في منطوقه ٢١/٢/٢٠٠٩قضائية والصادر بجلسة 
 حكمت المحكمة 

بقـبــول اـلــدعويين شـــكال ، وفـــي الموضـــوع بـــرفض طـلــب إلغـــاء قـــرار وزـيــر الصـــحة والســـكان  
 إلغــاء قــرار إيقــاف خــط ، وبــرفض طلــب.... المنــتج بمعرفــة شــركة ...... بحظــر تــداول واســتخدام 

المشــار إلـيـه وبعــدم قـبـول طـلـب إلغــاء الـقـرار الســلبي باالمتـنـاع عــن تشــغيل خــط اإلنـتـاج ..... إنـتـاج 
 النتفاء القرار اإلداري ، وبرفض طلب التعويض وألزمت الطاعن بصفته المصروفات 
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 .....بداية  
 في أولهما  قضائية بغية القضاء له ٦٠لسنة ..... ، .....  أقام الطاعن الدعويين رقمي 

 بقبولها شكال  -
وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بحظر تداول واستخدام صنف  -

دة هـــذا الحكـــم عـلــي أن ينفـــذ الحكـــم مـــع إـلــزام اإلدارة بنشـــر مســـو..... مـــن إنـتــاج شـــركة 
 بإيقاف التنفيذ بمسودته دون إعالن ، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين بكل 
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 ما يترتب عليه من أثار ، مع إلزام جهة اإلدارة المصروفات 

 وفي ثانيهما 
 بقبولها شكال  -
ج وبصــفة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ القــرار الصــادر بإيقــاف خــط إنتــاج مستحضــر مــن إنتــا -

مـع إلـزام .. وكـذا القـرار الصـادر باسـتمرار إيقـاف خـط إنتـاج هـذا المستحضـر ... شـركة 
اإلدارة بنشــر مســودة الحكــم بوـقـف التنفـيـذ وتنفـيـذه بمســودته دون إعــالن ، وـفـي الموضــوع 

 بإلغاءهما بكل ما يترتب عليهما من أثار 

أصـاب الطـاعن بصـفته إلزام جهـة اإلدارة بـأداء مبلـغ ثالثمائـة مليـون جنيـه تعويضـا عمـا  -
 ٕمن أضرار مادية ومعنوية من جراء القرارين محل الطعن والزامها المصروفات 
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وأصــــدرت هيـئـــة المحكـمـــة حيالهـمـــا قرارهــــا بإحالتهـمـــا لهيـئـــة .. إـلـــي أن ـتـــم ضــــمها لالرتـبـــاط  
وهـــو مـــا ـتــم طرحـــه عـلــي بســـاط  .. مفوضـــي الدوـلــة إلـيــداع تقريرهـــا فيمـــا أورده الطـــاعن ـفــي طلباـتــه

 البحث وأعد لهما تقريرا أنتهي الرأي فيه 
 بقبول الدعويين شكال  -
وفــي الموضــوع بإلغــاء القــرار الســلبي باالمتنــاع عــن التصــريح بإعــادة تشــغيل خــط إنتــاج  -

ورفـــض ماعـــدا ذلـــك مـــن .. ٕوالـــزام اإلدارة بـــالتعويض الـــذي تقـــدره عدالـــة المحكمـــة ..... 
 ام الطاعن واإلدارة بالمصروفات مناصفة بينهما مع إلز.. طلبات 

 #4�8�� �
Q2�) R ��� &��� ;=1 

مؤكدا فـي دفاعـه .. مبديا في ذلك طلبا جازما نحو إحالة النزاع إلي لجنة ثالثية مختصصة  
وهو ما التفتت عنه وعن تحقيقه محكمة القضاء اإلداري منتهية فـي ذلـك إلـي .. بأحقيته في طلباته 

مهدرا دفاع الطاعن وما .. قضائها الطعين والذي ورد طارحا لكافة الحقائق الثابتة باألوراق إصدار 
 واكبه من دالئل مؤكده علي مصداقيته 
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يتـعـــين .. كـــون القضـــاء الطـعـــين فيمـــا انتهـــي إلـيـــه بمنطوقـــه وـمـــا ابتنـــي عليـــه ـفـــي مســـبباته  
 :وهذا وفقا لما يتضح من األسباب التالية .. ه تصويبها بإلغائه والقضاء للطاعن بطلبات
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من المستقر عليه فقها وقضاء أن مستندات الدعوى هـي كـل مـا يقـدم فيهـا متضـمنا .. بداية  
دـلــيال أو دفاعـــا أو ردا عـلــي دـفــاع ســـواء ـمــا ـقــدم إـلــي قـلــم الكـتــاب عـنــد إـيــداع الصـــحيفة ـبــه أو إـلــي 

ندات الـدعوى أيضـا إلـي كافـة وتنصـرف مسـت.. المحكمة عند نظر الـدعوى أو إلـي الخبيـر المنتـدب 
ومـتـي تـقـدم أطــراف اـلـدعوى بثمــة مســتندات اســتندوا .. األوراق المســتندية والمــذكرات وتقرـيـر الخـبـراء 

وأن تقـول .. إليها في إثبات واقعة معينة منتجة فـي الـدعوى وجـب علـي المحكمـة أن تتعـرض لـذلك 
ا المســتند ـقـد تضــمن دفاعــا جوهرـيـا ـقـد وكــان هــذ.. ـفـإن ـلـم تفعــل .. كلمتـهـا ـفـي األدـلـة لهــذا المســتند 
فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور المبطل لتعلقه بأسـباب واقعيـة .. يتغير به وجه الرأي في الدعوى 

كما يلتزم علـي المحكمـة التحـدث عـن المسـتند ولـو لـم يتمسـك بـه الخصـوم طالمـا كـان .. في الحكم 
 ة الوقف عليهايتضمن داللة معينة وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكم

  )١١٠ الطعن باالستئناف والتماس إعادة النظر ص –أنور طلبه / المستشار ( 
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نحـــو إلغـــاء القـــرار اإلداري .. فـــإن الثاـبــت أن المـــدافع عـــن الطـــاعن قـــد اـبــدي طلـبــا جوهرـيــا  
 ......  السلبي المتضمن االمتناع عن إصدار قرار إعادة تشغيل خط إنتاج 

��M! %�91a���  

 مســتندا عبــارة عــن خطــاب مرســل مــن رئــيس اإلدارة المركزيــة لشــئون ١٧/٢/٢٠٠٧بجلســة  
وزيـر /وذلـك ردا علـي خطـابي الشـركة إلـي السـيد.. إلي الشركة المدعية ) زينب عبيد . د(الصيدلية 

 ٕالصحة والي اإلدارة ذاتها بطلب معاودة اإلنتاج والسماح للشركة بدء اإلنتاج 

�8b� ��=1 ?��,��� �T� � 

      وزارة الصحة والسكان  

 اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية 

 ........  رئيس مجلس إدارة شركة / السيد 

 تحية طيبة وبعد ،

وزيـر الصـحة والـذي تطلبـون فيـه تحديـد / بناء علي خطابكم المرسل إلي األستاذ الدكتور 
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وتأشــيرة معالـيـه بتكلـيـف ...... لشـركة  موعـد ـمـع ســيادته لمناقشـة موضــوع مـعـاودة اإلنـتـاج 

رئيس اإلدارة المركزية للشئون الصـيدلية لمقابلـة مسـئولي الشـركة لبحـث تحديـد موعـد لبـدء 

 اإلنتاج مع أخذ عينات من التشغيل الكمي طبقا للقواعد 

وأيضا خطابكم المرسل إلي اإلدارة المركزية للشـئون الصـيدلية والـذي تطلبـون فيـه السـماح 

 .ببدء اإلنتاج للشركة 

ـفـإن اإلدارة المركزـيـة للشــئون الصــيدلية مازاـلـت تنظــر الخطــاب اـلـذي ـتـم االتـفـاق علـيـه مــع 

مسئولي الشركة بعد مقابلتهم في مكتب رئيس اإلدارة المركزية وذلك يوم الخمـيس الموافـق 

 متضــمنا مالحظــات اللجــان الســابقة التــي كلفــت بمتابعــة أســباب حـــدوث ٢٨/١٢/٢٠٠٦

سـواء كانـت لجـان مـن وزارة الصـحة أو اللجنـة المشـكلة بقـرار ......  صـنف الشكوى علي

من وزيري الصناعة والصحة وأيضا الخطوات التصحيحية التي قامت بها الشـركة لتالفـي 

هــذه المالحظــات وذـلـك حـتـى تــتمكن اإلدارة مــن تكلـيـف لجـنـة للتحـقـق مــن هــذه اإلجــراءات 

 .تاج وبحث إمكانية السماح للشركة نحو بدء اإلن

 رئيس اإلدارة المركزية للشئون الصيدلية    مدير عام اإلدارة        

   زينب عبيد /               د   ياسر عزب عبد الرحمن /    د 
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يقطع وبحق بأن الشركة المدعية طلبت أكثـر مـن مـرة وألكثـر مـن مسـئول إعـادة تشـغيل خـط  
 اإلنتاج 
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السـيما وأن ثبـت لهـا ..... تراخت الجهة اإلداريـة فـي إصـدار قـرار إعـادة تشـغيل خـط إنتـاج  
ـبـالقطع تالـفـي المالحظــات المزعــوم أنـهـا تســبب فســاد المـنـتج وهــو ـمـا قررـتـه اللجـنـة المنتدـبـة بموجــب 

ال  واعتمـده كـ١٨/٦/٢٠٠٦وزير الصحة بتـاريخ / قرار السيد وزير الصناعة والتجارة بموافقة السيد 
 وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة /من السيد
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  التداعي قد طالعته هيئة مفوضي الدولة وأبدت فيه رأيها الوارد في تقريرها المرفق بأوراق 

 ?�W ?F,�& ���1 

 ........ إلغاء القرار السلبي باالمتناع عن التصريح بإعادة تشغيل خط إنتاج  
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لطاعن بذلك المستند المنطوي علـي مطلبـه نحـو إعـادة تشـغيل خـط اإلنتـاج ومن ثبوت تقدم ا 
ٕوتمكن الشـركة رئاسـته مـن تالفـي المالحظـات واجـراء التصـحيحات وهـو مـا تـم اعتمـاده علـي النحـو 

 مفوضي الدولة من تحصيلها من وقائع التداعي / وفقا للحقائق التي تمكن السيد .. سالف الذكر 
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مـا يؤكـد بـالقطع عـدم إحاطـة هيئتهـا .. أوردت بمسببات قضـائها ..  اإلداري محكمة القضاء 
 وما أحاط به السيد مفوض الدولة وأوضحه في تقريره .. بما تقدم به الطاعن سندا لمطلبه 
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بأن الشركة التـي يمثلهـا الطـاعن لـم تتقـدم بأيـة طلبـات إلعـادة تشـغيل خـط اإلنتـاج ولـم يقـرر  
.. األـمـر اـلـذي ال تـكـون معــه اإلدارة ملزـمـة بإصــدار قرارهــا .. صــفته ذـلـك وـلـم يثـبـت غـيـره الطــاعن ب

 بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب النتفاء القرار اإلداري 

  j�= �,���" ��8�� ء�Q���1 

دلل علي عدم إحاطته بوقائع التداعي فيما تضمنته من مستندات قدمها الطاعن وتمسك بها  
 وما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة من حقائق .. افعه مد

 a��� �P�Q)W1 

فـإن ـمـا أورده ذلـك القضــاء مـن قاـلـه أن الطــاعن لـم يتـقـدم بطلـب إلعــادة تشـغيل خــط اإلنـتـاج  
 بمستنده المؤكد أنـه طلـب مـرارا مـن السـيد  ١٧/٢/٢٠٠٧يهدره ما ثبت من تقدم المدافع عنه بجلسة 
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وهو ما يعـد .. (  المركزية للشئون الصيدلية بالسماح للشركة ببدء اإلنتاج وزير الصحة ومن اإلدارة
 ) .طلبا صريحا في إعادة التشغيل 

ألن .. فهـو ضـربا فـي غيـر مضـرب .. أما الزعم بأن الطاعن لـم ينكـر ذلـك ولـم يثبـت غيـره  
فيــه مــا .. بي ٕتقــدم الطــاعن بــذلك المســتند واعتكــاز مدافعــه عليــه فــي مطلبــه نحــو إلغــاء القــرار الســل

 يكفي إلنكار الطاعن قالة المحكمة تلك وفيه ما يثبت حقه في مطلبه هذا 

 a�2 �,��9 I ��8�� ء�Q��� j��1& ��1 .. �Q)& 

أثبــت عــدم إحاطــة هيئتــه فيمــا ثبــت مــن حقــائق بتقريــر هيئــة مفوضــي الدولــة وانطــوت عليــه 
المالحظــات وصــدر لهــا توصــية مــن كــون الشــركة رئاســة الطــاعن قــد تالفــت .. مســتندات الــدعوى 

وامتناع جهة اإلدارة من إصدار قرارها رغما عن ذلك يعد قـرار .. معتمدة بالبدء في التشغيل الكمي 
 سلبي متعين إلغاؤه 
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  وضــعت بعــض٢٠٠٦ لســنة ١٢١أن اللجـنـة الوزارـيـة الصــادر بتشــكيلها الـقـرار اـلـوزاري رـقـم  
كــان واجـبـا عـلـي جهــة اإلدارة أن تزـيـل العــائق المتمـثـل االشــتراطات إلعــادة التشــغيل ـفـإذا مــا تحقـقـت 

أي أن جهــة اإلدارة إن لــم تفعــل مــا ( فــي وقــف خــط اإلنتــاج وأن يعــود للتــرخيص بــه ســيرته األوـلـي 
 )أوجبه عليها القانون يعد تصرفها هذا قرارا سلبيا باالمتناع 
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ن اطلعــت هيئتــه علــي مــا انطــوت عليــه مســتندات الــدعوى وحقائقهــا بتقريــر هيئــة مفوضــي إ 
الدولة لتبين لها ما اتضح بها مـن تنفيـذ الشـركة رئاسـة الطـاعن الشـتراطات اللجنـة وصـدور توصـية 

 والجهــة اإلداريــة ممتنعــة عــن إزالــة العــائق فــي ١٨/٦/٢٠٠٦عنهــا بإعــادة التشــغيل واعتمادهــا فــي 
 إلنتاج بإعادته لسيرته األولي تشغيل خط ا
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فــإن الثابــت كــون تلــك المســتندات متضــمنة داللــة واضــحة وظــاهرة علــي أحقيــة الطــاعن فــي  
بـل واألدهـي ولم تكن محـل تمحـيص وفحـص مـن قبـل القضـاء اإلداري .. مطلبه الذي نحن بصدده 

 تقدم الطاعن بها من ذلك أنكر القضاء الطعين 
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قضــاء الطعــين ـلـم يحــط بمضــمون المســتندات ووقــائع الـتـداعي وـلـم يفطــن ـلـداللتها وـلـم ـبـأن ال 
يقســطها حقهــا فــي التمحــيص والتحقيــق حتــى يتســنى لــه الوقــوف علــي صــحيح الواقــع والقــانون فــي 
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وبــذلك يكــون الحكــم الطعــين قــد أغفــل مســتندات مهمــة واســتخلص غيــر مــا تستشــفه األدلــة شــأنهما 
 ق فأضحي قاصرا في التسبيب حريا باإللغاء وخالف الثابت من األورا

  )٨٢١ ص ٩٢ قانون المرافعات المدنية والتجارية سنة –إبراهيم التغياوي / د( 
 )٨٨٤ ص ٩٤عكاز التعليق علي قانون المرافعات الجزء األول سنة /الدناصوري واالستاذ /المستشار (

تجاها ثابتا له حيث قـرر أن وقد جري قضاء النقض بانتظام واضطراد علي ذلك بما يشكل ا
 التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من داللة يعيبه 

 )  ق ٥٥ س ١٠١٤ طعن ٢٨/٥/١٩٩١نقض ( 
 ) ق ٦٦ س ٦٠٦ طعن ٣١/١٢/١٩٩١نقض   (
 )  ق ٦١ س ٢٥٤٦ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 

  )٥٤ س ١٧٢٢ طعن ٢٠/٧/١٩٩٢نقض  ( 
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أنه متي قدم الخصم إلي محكمـة الموضـوع مسـتندات مـن شـأنها التـأثير فـي الـدعوى وتمسـك  
بداللتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها أو بعضها مع ما قد يكون لها مـن داللـة فإنـه يكـون مشـوبا 

 بالقصور
 ) ق ٥٤ س ٣٦٩ طعن ٢٦/١١/١٩٩١نقض ( 
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جـب أن يكـون فـي ذاتـه مـا يطمـئن المطلـع من المقرر في قضـاء محكمـة الـنقض أن الحكـم ي 
ٕواذا قـدم .. عليه إلي أن المحكمة قد فحصت األدلة التي قدمت إليها توصال إلي ما تري أنه الواقع 

الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بداللتها فالتفت الحكم عند هـذا الـدفاع ولـم يتحـدث عـن 
  ولو أنه عني ببحثها وفحص الدفاع المؤسس تلك المستندات بشيء مع ما قد يكون لها من داللة

 عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور 
 ) ق ٥٥ س ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض ( 
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فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متي قدم الخصـم إلـي محكمـة الموضـوع مسـتندا 
ر اـلـدعوى ـفـإن ذـلـك يوجــب عـلـي المحكمــة أن تعــرض لهــذا وكــان لهــذا المســتند ثمــة ـتـأثير عـلـي مســا

 المستند وتقول رأيها في شأن داللته أن إيجابا أو سلبا وأال كان حكمها قاصرا البيان 
 )  ق ٥٢ س ٢٥٠٦ طعن ٢٩/١٢/١٩٨٥نقض ( 



 

 ١٤

 ) ق ٥٤ س ١٨٧ طعن ٣١/٣/١٩٨٨نقض ( 
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لتها فالتفـتـت الحـكـم عنـهـا أنـه مـتـي ـقـدم الخصـم إـلـي محكـمـة الموضـوع مســتندات وتمســك بـدال 
أو طرح داللتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناتـه مـا يبـرر هـذا اإلطـراح فإنـه يكـون 

 قاصرا 
 ) ق ٧٠ س ٣٦٦٠ الطعن رقم ٣٠/٦/٢٠٠٢نقض مدني ( 
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 ١٣ة بالقــانون  مــن قــانون المرافعــات والمعدلــ١٧٨علــي ذلــك النحــو قــد خــالف نــص المــادة  
 أن البيــان الخــامس عشــر مــن البيانــات العامــة للحكــم التــي يترتــب عليهــا الــبطالن هــو ١٩٧٣لســنة 

 القصور في بيان األدلة الواقعية والحجج القانونية 
 )٦٢٧ ص ٢٤٤ الموسوعة العملية للدعاوى نموذج ورقة الحكم البند –محمد المنجي / د( 
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 والحجــج القانونـيـة أن يشــتمل الحـكـم بذاـتـه عـلـي ـمـا يطـمـئن المطـلـع علـيـه بـيـان األدـلـة الواقعـيـة 
أن المحكمـــة قـــد احاطـــت بوقـــائع الـــدعوى وأوراقهـــا ومســـتنداتها ومحصـــت األدلـــة التـــي قـــدمت إليهـــا 

 وحصلت من ذلك كله النتيجة السائغة التي بنت عليها قضاءها 
الرقيب األعلى علي صحة األحكام وفي هذا المعني تواترت أحكام محكمتنا العليا والتي هي  

ومــا يجــب أن يقــام أســبابها عليــه حيــث قالــت أن الحكــم يجــب أن يقــام علــي أســباب تطمــئن المطلــع 
عليها إلي أن المحكمة قد محصت األدلة التي قدمت إليها وحصـلت منهـا مـا تـؤدي إليـه وبـذلك كـل 

 الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع 
 ) قضائية ٤٩ لسنة ١٩٤ طعن ٢٥/١٢/١٩٨٢ض مدني نق( 

 )١٣-٥٦٥-١ مجموعة القواعد القانونية ١٦/١١/١٩٣٣نقض مدني ( 
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المـقـرر ـفـي قضــاء محكـمـة الموضــوع أن الحـكـم يجــب أن يـكـون فـيـه بذاـتـه ـمـا يطـمـئن المطـلـع  
ي إليـه وبـذلك كـل عليه إلي أن المحكمة قد محصت األدلـة التـي قـدمت إليهـا وحصـلت منهـا مـا تـؤد

 الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلي ما تري أنه الواقع 
 ) ق ٥٥ لسنة ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض مدني ( 

 )٩٨-٥١١-٣٠ مجموعة محكمة النقض ٨/٢/١٩٧٩نقض مدني ( 
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لـتـي ـقـدمت إلـيـه ـلـم يـعـر ذـلـك اهتماـمـا ـبـل طرحــه األـمـر اـلـذي ـيـنم عــن عــدم تمحيصــه لألدـلـة ا 
فيتعـين إلغائـه .. فانحرف في ذلك عن إحدى الوسائل التي مـن شـأنها أن توصـله إلـي حقيقـة الواقـع 

 والقضاء للطاعن بطلباته 
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أن الحكم يتعين أن يشتمل بذاته علي ما يطمئن المطلـع عليـه ..  ومن نافلة القول ٠٠بداية 
وحصلت من ذلك كله النتيجة السـائغة التـي بنـت .. أن المحكمة قد احاطت بوقائع الدعوى وأوراقها 

 عليها قضائها 
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باب تطمــئن المطـلـع عليهــا إلــي أن المحكمــة قــد محصــت ـبـأن الحكــم يجــب أن يقــام علــي أســ
 أوراق الدعوى وحصلت منها ما تؤدي إليه 

 ) ق ٤٩ لسنة ١٩٤ طعن ٢٥/١٢/١٩٨٢نقض مدني ( 
  )١٣ – ٥٦٥-١ مجموعة القواعد القانونية ١٦/١١/١٩٣٣نقض مدني ( 

 ) ق ٤٩ لسنة ٩٥٨ طعن ١٣/٤/١٩٨٣نقض مدني ( 
 ) ق ٥٥ لسنة ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض مدني  ( 
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وكان الثابت مـن مطالعـة الحكـم الطعـين فـي مسـببات مـا انتهـي إليـه نحـو مشـروعية القـرارين  
 محل التداعي 
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علـي ـمـا ـقـررت محكـمـة القضــاء اإلداري حـيـال هـذين الـقـرارين ومســببات إصــدارهما ـمـن جـهـة  
 اإلدارة 
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 العديـد ٢٠٠٥أن وزارة الصـحة تلقـت فـي غضـون شـهر أكتـوبر .. ق بكون الثابت من األورا 
مــن الشــكاوي بظهــور أعــراض مرضــية عـلـي بعــض األطـفـال ـفـي عــدة محافظــات ناتجــة عــن تـنـاولهم 

 الذي تنتجه الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته واالشتباه في فساده لتغير خواصه الطبيعية ..... 
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 وظهور رائحة كريهه 
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فتبـين لجان التفتيش واإلدارة المركزية للشـئون الصـيدلية بـالتفتيش علـي المصـنع والصـيدليات 
 ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٨٨ ، ١٧٧ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٦٩لـهـــــا أن التشــــــغيالت أرـقـــــام 

 ) التزنخ ( من حيث ما لحقها من رائحة الزناخة غير مطابقة للمواصفات 

 a��� ��
�v2 ��&1 

 بـالتفتيش علـي مصـنع ٢٣/١٠/٢٠٠٥قامت لجنة من إدارة تفتـيش المصـانع بـالوزارة بتـاريخ  
فتبين لها مخالفة المصنع لبعض قواعد التصنيع الجيد والتي أدت نحو عدم ثبـات المستحضـر .... 

 وتغير الرائحة 
وزيـــر الصـــحة قامـــت لجنـــة برئاســـه /  وبنـــاء علـــي تعليمـــات الســـيد ٢٨/١٢/٢٠٠٥وبتـــاريخ  

.. كلـيـة الصــيدلة جامعــة عــين شــمس بســحب عيـنـات مــن األلـبـان مــع المصــنع الـتـابع للشــركة /دعمـيـ
 وتــم تحليلهــا فــي ثــالث جهــات وانتهــت النتــائج ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦وهــذا مــن التشــغيالت 

.. بوجـــه عـــام إـلــي أن جمـيــع العيـنــات غـيــر صـــالحة لالســـتهالك لتزنخهـــا وتغـيــر خواصـــها الطبيعـيــة 
تـم .. بات الصالحية خالل الفترة المحـددة للمنـتج تحـت ظـروف التخـزين الطبيعيـة وللتأكد من أمر ث

 درجـة ٤٠تكليف لجنه من أساتذة كلية الصيدلة جامعة القاهرة انه تحت ظروف التخـزين فـي درجـة 
 يتم التزنج بعد عشرين يوما % ٧٠مئوية ورطوبة 
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 ما فقد أصدر وزير الصحة القرارين المطعون فيه 
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أن الـقــرارين محـــل الطـعــن ـقــد صـــدرا وفـقــا لصـــحيح حـكــم الـقــانون .. أـنــه ـقــد ثـبــت مـمــا ســـلف  
 ويكون المطالبة بإلغائهما علي غير سند من القانون خليقا بالرفض 
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لــم تطــالع أوراق التــداعي عــن بصــر وبصــيرة ولــم يحــط علمهــا بمــا يبــين وبجــالء أن هيئتهــا  
وقـد اكتفـت فيمـا انتهـت إليـه مـن .. اثبت فيها من دالئـل تؤكـد عـدم مشـروعية القـرارين محـل الطعـن 

إغفــاال لمــا .. صــحة هــذين القــرارين علــي مــا قامــت جهــة اإلدارة بتردـيـده كأســباب واهيــة لصــدورهما 
 ق أخري تضمنته أوراق التداعي من حقائ
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 ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧أن لكـــــل تشـــــغيله مـــــن التشـــــغيالت أرقـــــام .. بداـيــــة  
١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، 
١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، 
١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، 
 –والمعاهــد التعليميــة  الهيئــة العامــة للمستشــفيات –تقريــرا يصــدر عــن وزارة الصــحة  ١٩٩ ، ١٩٨

 المعهد القومي للتغذية وحدة تسجيل األغذية الخاصة 
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 من الناحية الكيميائية وصالحة من الناحية الميكروبيولوجية إلي أن العينة محل التشغيالت مطابقة 
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6�1
�   أن جماع تلك التشغيالت خرجت من المصنع التابع للشركة رئاسة الطـاعن  �f�r
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 ر فنية تؤثر علي المنتج بما يبرر إيقافه بكون خط اإلنتاج ليس به ثمة عيوب فنية أو غي
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 ١٨٣ اإلدارة المركزية للمعامل بشـأن التشـغيالت أرقـام –التقارير الصادرة عن وزارة الصحة  
ـــــــــي انتهــــــــــت  ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤،  والـت

 جة مفادها جميعا إلي نتي
 أن اختبار الزناخة سلبي  -
  بكترويولوجيا ١٩٩٢ لسنة ٢٠٧٢أن العينة مطابقة للمواصفات القياسية رقم  -
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بكون المنتج حال خروجه من المصنع التابع للشركة يخرج صالحا لالسـتخدام واسـتمرار تلـك  
ن أن العيـنـات الـتـي أخــذت بمعرفــة وـلـيس أدل عـلـي ذـلـك مــالصــالحية بعــد طرحــه للـتـداول باألســواق 

ومـن الصـيدليات ) الشـركة المصـرية لألدويـة ( أخذت من الشركة الموزعـة اإلدارة المركزية للمعامل 
مما يكون معه المنـتج لـيس بـه ثمـة عيـوب وأنـه فـي أي بعد خروجها من المصنع بفترة زمنية طويلة 

 التخزين حالة حدوث تغير في المنتج فإن ذلك يكون ناتجا عن سوء 
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ولــم تحــط بــه مكتفيــة فــي ذلــك بقالتهــا ســالفة البيــان دون عنــاء .. لــم تطالعــه هيئــة المحكمــة 
 البحث في أوراق التداعي حتى يكون في إصدارها لقضائها الطعين علي سند ثابت باألوراق 

  �'
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 وأن القرارين محل الطعن جاءا معيبين بعدم المشروعية  
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ممــا ســلف إيضــاحة مــن تـقـارير رســمية صــادرة عــن جهــات فنـيـة متخصصــة أكــدت صــالحية  
 المنتج الذي تم إيقاف خط انتاجه بموجب هذين القرارين 

 a�+ N�
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ك كــركن الـقـرار اإلداري يجــب أن يـقـوم عـلـي ســبب يـبـرره حـقـا وحكمــا فــي الواـقـع والـقـانون وذـلـ 
 من أركانه باعتبار أن القرار تصرفا قانونيا وال يقوم تصرف قانوني بغير سبب 

  )١٨/٦/١٩٥٨ ق جلسة ٤ لسنة ٦٨ طعن رقم –إدارية عليا ( 
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ومــن وضــوح عــدم مشــروعية القــرارين محــل الطعــن إال أن أســباب الحكــم الطعــين تــأتي بمــا  
روعية هــذين القــرارين مكتفيــة فــي ذلــك بمــا حصــلته هيئــة المحكمــة وأوردتــه يخــالف ذلــك بقولهــا بمشــ

من غير أن يصاحب ذلك تحصيلها لكافة أوراق التداعي وما انطـوت عليـه .. تفصيال في مدوناتها 
 من داللة أكدت عدم المشروعية 
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ســبابه عـلـي اـلـذي خــالف فـيـه القضــاء الطعــين مــا أوجبـتـه علـيـه محكمــة اـلـنقض مــن أن تـقـام أ
سند من إحاطة هيئة المحكمة بأوراق التداعي وأن تحصل منـه مـا تـؤدي إليـه ممـا يتعـين معـه إلغـاء 

 ذلك القضاء 
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الحكـم يجــب أن يـكـون فيـه بذاـتـه ـمـا يطـمـئن المطلـع علـيـه إـلـي أن المحكمـة ـقـد محصــت أدـلـة  
 صلت منها ما تؤدي إليه وح.. الدعوى وأوراقها 
  )٣٠/٥١١/٩٨ مجموعة محكمة النقض ٨/٢/١٩٧٩نقض مدني ( 
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ستندات الدعوى هـي كـل مـا يقـدم فيهـا متضـمنا دلـيال أو دفاعـا أو ردا علـي دفـاع سـواء ن مأ 
قدم إلي قلم الكتاب عند إيداع الصحيفة به إلي المحكمة عنـد نظـر الـدعوى أو إلـي الخبيـر المنتـدب 

فإن لم تفعـل وكـان هـذا المسـتند قـد تضـمن .. وجب علي المحكمة أن تتعرض لها وتقول كلمتها .. 
.. حكمهــا يكــون مشــوبا بالقصــور المبطــل جوهريــا قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى فــإن دفاعــا 

ووجب عليها أيضا التحدث عن المستند ولو لم يتمسك به الخصوم طالما كان يتضمن داللـة معينـة 
 وظاهرة وواضحة بحيث يمكن للمحكمة الوقوف عليها 

  )١١٠اس إعادة النظر ص  الطعن با(ستئناف والتم–أنور طلبة / المستشار ( 
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مـــن المقـــرر أن لمحكمـــة الموضـــوع الســـلطة التامـــة فـــي بحـــث المســـتندات المقدمـــة لهـــا وفـــي  
إذا ـقـدم إـلـي المحكمــة .. غـيـر أـنـه اســتخالص مــاتراه متفـقـا مــع الواـقـع مـتـى كــان استخالصــها ســائغا 

تأثير في الفصل بالدعوى وجب عليها أن تتحدث عنـه فـي حكمهـا مستند هام من شأنه أن يكون له 
علي نحو يدل أنها قد فحصت داللتها وأوضحتها ما يلزم مـن البحـث ويكشـف عـن .. وأن ترد عليه 

 سندها فيما أرتأت أنه الواقع في الدعوى 
 ) ق ٥٤ لسنة ٧٧٢ طعن رقم ٢١/٥/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٥٢ لسنة ٦٠١ طعن رقم ٢٤/٢/١٩٨٣نقض ( 
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وكــان الثابــت أن المــدافع عــن الطــاعن قــد تقــدم إلــي هيئــة المحكمــة بمســتندات جوهريــة فيمــا  
 حملته من داللة علي أحقية الطاعن فيما يربوا إليه من طلبات 
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.....  أصــل جريــدة األهــرام التــي طويــت علــى تحــذير مــن وزارة الصــحة والســكان مــن اســتخدام -١
دون وجود تقرير فني قـاطع بعـدم صـالحية هـذا الصـنف أو أن العيـب يرجـع للتصـنيع ولـيس 

 للتخزين مما يؤكد انعدام السند القانوني لهذا التحذير الذي يعد وبحق قرارا إداريا 
  أصل جريدة الجمهورية التي نشرت مقاال يؤكد أن ثمة منتج أخر غير صالح لالستخدام -٢



 

 ٢٠

 ذات العيب المزعوم في منتج الشركة الطاعنة األمر الذي يؤكـد أن اآلدمي لوجود تزنخ وهو
 هذا العيب ناتج عن سوء التخزين وليس عيب في التصنيع 

 أصل جريدة األخبـار التـي نشـرت مقـاال يؤكـد حـدوث تـزنخ فـي منـتج الشـركة وذلـك قبـل وصـول -٣
عيـب فـي اإلنتـاج أم تقرير نهائي يؤكد ما تزعمه وزارة الصحة والسـبب فـي حـدوث التـزنخ أم 

عيــب فــي التخــزين وهــو مــا أصــاب الشــركة بأضــرار جمــة ال حصــر لهــا دون ســند اعتكــزت 
 عليه وزارة الصحة

 أصل جريدة أخبار اليوم التي نشرت مقاال يؤكد على حدوث خطأ ما فـي التحـذير مـن اسـتخدام -٤
ر صـــالح الـــذي تـــم اكتشـــاف أنـــه غيـــ( .... ) لصـــالح صـــنف أخـــر مـــن األلبـــان يـــدعي ..... 

ممـا يؤـكـد أن هــذا العـيـب نتيجــة ســوء ) ـتـزنخ ( لالسـتخدام اآلدـمـي لوجــود ذات العـيـب المزعــوم 
 التخزين وليس عيب من عيوب اإلنتاج 

 أصل صحيفة روز اليوسـف التـي تضـمنت حقيقـة التضـارب فيمـا بـين تقـارير وزارة الصـحة عـن -٥
ارير األخـرى الصـادرة عــن ذات فـبعض التقـارير ـقـررت صـراحة بعـدم صـالحيته والتـقـ.... منـتج 

 الجهات تؤكد صالحيته
 أصـــل جرـيــدة األحـــرار الـتــي نشـــرت مقـــاال يؤكـــد بـــأن وزارة الصـــحة تحـــذر مـــن اســـتخدام المنـــتج  -٦

 والخبراء يؤكدون سالمته 
 أصــــل جريــــدة األخبــــار التــــي تضــــمنت تحــــذير مــــن وزارة الصــــحة والســــكان للســــادة المــــواطنين -٧

بزعم أن هذا المنتج مخالف للمواصفات وغير صالح ..... خدام واألطباء والصيادلة من است
 لالستهالك اآلدمي رغم ثبوت أن عيب التزنخ نتيجة لسوء التخزين وليس لعيب في اإلنتاج 

 ٠٠بســـبب الـتــزنخ .....  أصـــل جرـيــدة األنـبــاء الدولـيــة الـتــي نشـــرت مـقــاال يؤكـــد عـــدم صـــالحية -٨
 خزين وليس عيبا في اإلنتاج األمر الذي يؤكد أن هذا العيب بسبب الت

والثــاني ..... صــل اخطــار الشــركة الطاعنــه بصــدور قــراري وزارة الصــحه بايقــاف خــط انتــاج  أ-٩
 عــنباســتمرار ايقــاف خــط االنتــاج االمــر الــذى يؤكــد وجــود القــرارين ســالفى الــذكر محــل الط

 الماثل
از تنمية مدينة العاشر صورة ضوئية من الخطاب الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية جه -١٠

.... من رمضان والمتضمن إعالن الشركة الطاعنة باالستمرار في إيقاف تشغيل خط إنتاج 
وعـدم تشــغيله أال بعـد الحصــول علـى موافـقـة وزارة الصـحة وذـلـك اسـتنادا إـلـي القـرار الصــادر 

 ى اآلن والذي لم يعلن إلي الطاعن حت....... نتاج إمن وزارة الصحة باستمرار إيقاف خط 
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 وهو األمر الذي يتأكد معه بطالن القرار الطعين وأحقية الطاعن في إلغاؤه 
 اإلدارة المركزيـة للمعامـل والموضـح بهـا نتيجـة –التقارير الصادرة عن وزارة الصـحة والسـكان  -١١

 ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦اختبار الزناخه والمواصفة القياسـية مـن التشـغيالت 
تــــــاريخ مــــــن  وذلــــــك ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥
 ٣٥داري بالمنشـــور الـــدوري اإل أي قبـــل صـــدور القـــرار ٧/٩/٢٠٠٥ وحتـــى ٣٠/١١/٢٠٠٤

  ٢٦/١١/٢٠٠٥ في ٢٠٠٥لسنة 
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  المعهد القومي للتغذية –التقارير المعملية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان   -١٢
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وهــــذه ... مــــن المستحضــــر الطاعـنـــة كة الشــــرعــــن تحلـيـــل عيـنـــات التشــــغيالت المنتجــــة ـمـــن 
 ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦التشـــغيالت 

 ،١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٦ 
 ،١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ 
 ،١٩٩  
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  والصادر بتاريخ ٢٠٠٥ لسنة ٣٥قبل صدور القرار اإلداري بالمنشور الدوري 
 باالسواق .... ول منتج  بحظر تدا٢٦/١١/٢٠٠٥
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 لســنة ٣٥بطــالن الـقـرار اإلداري الصــادر عــن وزارة الصــحة والســكان بالمنشــور  اـلـدوري رـقـم 
 منطوـقــه مـــع مـــا انتهـــت إلـيــه تـلــك التـقــارير ـفــي نـتــاج تحليليهـــا لكاـفــة  وذـلــك لتعـــارض٢٠٠٥

كـــذا عـــدم صـــحة األخـبــار الـتــي ـتــم نشـــرها عـلــى أوراق الصـــحف و.... التشـــغيالت الخاصـــة 
   والمجالت والتي تضمنت تحذير تداول منتج 
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 من صالحيته لالستهالك ومطابقته من الناحية الكيميائية والميكروبولوجية 

التقريــر االستشــارى الصــادر مــن كليــة الصــيدلة برئاســة الســيد األســتاذ الــدكتور  أحمــد عطيــة  -١٣
 أي بعد صدور القـرار اإلداري وذلـك عـن تحليـل ١٩/١٢/٢٠٠٥ عميد الكلية بتاريخ –سعد 

 مـن المستحضــر وـقـد انتهـت اللجـنـة المنتدـبـة ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦التشـغيالت أرـقـام 
 تحليها إلي أن من كلية الصيدلة في 
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وهو ما يؤكد عدم اعتكاز القرار اإلداري على سـند مـن الواقـع فيمـا قـرره مـن وجـود تـزنخ فـي 
 التشغيالت وكذا عدم صحة ما تم نشره بالصحف والمجالت

  ١٨/١٠/٢٠٠٥ وذلك بتاريخ  Elb - Milchالتقرير الصادر عن الشركة االلمانية المسماه  -١٤

�,��1 

وذـلــك لتحلـيــل كافـــة  الطاعـنــة شـــركةالبصـــفته رـئــيس مجـلــس ادارة ..... /  اليهـــا اـلــدكتورألجـــ
 .... وكذا .... التشغيالت الخاصه بمستحضر 
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 صالحية كافة التشغيالت ومطابقتها من الناحية الكيميائية والميكروبولوجية 
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 ر االداري لصدوره بدون ثمه سند فني يؤكد صحه ماور بهبطالن القرا
  وحدة تسجيل األغذية الخاصة –صورة ضوئية من خطاب موجه من المعهد القومي للتغذية  -١٥

للشــــــركة الطاعنــــــة بطلــــــب أاللتــــــزام بإرســــــال عينــــــات مــــــن الخامــــــات الداخلــــــة فــــــي تركيــــــب 
 إنتاجهـــا وذلـــك للتحليـــل المستحضـــرات وكـــذا إرســـال عيـنــات مـــن جميـــع التشـــغيالت التـــي تـــم

 والمطابقة 
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بعدم اإلفراج عن أي تشغيله إال بخطاب من المعهد يفيد المطابقة والصالحية وهو األمر 
بعد موافقة إال الذي يؤكد أنه يتم تحليل المنتج في كافة مراحل إنتاجه وال يتم اإلفراج عنه 

نخ أو خالفه فإنه يكون بفعل الجهات المختصة وهو ما يؤكد أنه بفرض وجود ثمة تز
التخزين السيىء المخالف للقانون والتعليمات المدونة على العبوات وذلك لثبوت صالحية 



 

 ٢٣

المنتج حال خروجه من المصنع وتوريده للشركة المصرية لألدوية التي تسىء تخزينه مما 
 يعرضه للتلف                                        

 الخطــاب المرســل مــن الشــركة المصــرية لتجــارة األدويــة للشــركة المنتجــة صــورة ضــوئية مــن -١٦ 
  لوجود عيوب بها١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦والذي يفيد التحفظ على التشغيالت أرقام 

 ، ١٦٧ ، ١٦٦إفادات ثالثة صادرة عن اإلدارة المركزيـة للمعامـل تفيـد أن التشـغيالت أرقـام  - ١٧
القياسـية الرتفـاع العـد الكلـي للبكتريـا الهوائيـة عـن  سالفة الذكر غير مطابقـة للمواصـفة ١٦٨

 )جرام ×  خلية ٥٠٠٠( الحد المسموح به 
تفـيــد ـبــأن ذات التشـــغيالت أرـقــام ) اإلدارة المركزـيــة للمعاـمــل ( إـفــادة صـــادرة عـــن ذات الجـهــة  -١٨

 !!! مطابقة للمواصفة القياسية واختبار الزناخة سلبي ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦
 ضارب وتناقض الجهة الواحدة مع نفسها في نتائج تحاليلهاوهو ما يؤكد مدي ت

صورة ضوئية من الخطاب المرسل من الشركة المصرية لتجارة األدوية للشركة الطاعنة  -١٩
 عبوه دونما االنتظار لورود تقارير ٩٥٠٥٦٣قدرها ... بطلب سحب كميات من منتج 

من ثبوت أن هذا التزنخ عن سوء  على الرغم ٠٠قاطعة وجازمة عن أسباب التزنخ المزعوم 
وهو ما تخزين هذه الشركة والصيدليات التابعة لها لهذا المنتج مما جعله يصاب بهذا التزنخ 

يوضح حجم األضرار التي لحقت بالشركة الطاعنة من جراء خطأ جهة اإلدارة وتصرفاتها 
 سند قانونييس لها ثمة التي ل

الطاعنــة للشــركة المصــرية لتجــارة األدويــة تحيطهــا صــورة مــن الخطــاب المرســل مــن الشــركة  -٢٠
علما مـن خاللـه بصـالحية المنـتج المـراد سـحبه إذ لـم يـتم تسـليمه إال ومرفـق بـه شـهادة قبـول 

 وأنه في حالة حدوث تـزنخ فإنـه ٠وصالحية من المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة 
اإلدارة على إصدار قرارها الطعـين  أصرت جهة ٠٠يكون ناتجا عن سوء التخزين ومع ذلك 

 اإللغاءبالذي جاء في جملة معدوم السند والدليل جديرا 
 والصــــادر ـمـــن اإلدارة المركزـيـــة ٢٠٠٥ لســــنة ٣٥صــــورة ضــــوئية ـمـــن المنشــــور اـلـــدوري رـقـــم  -٢١

 ....المـــدعم .... بضـــبط وتحرـيــز مـــا يوجـــد بالســـوق المحـلــي مـــن صـــنف  للشـــئون الصـــيدلية
  لوجود تغير في الخواص
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 دون سند أو دليل يسوغ هذا اإلجراء التعسفي



 

 ٢٤

.... صل الكتالوج الخاص بالشركة رئاسة الطاعن يتضح منه أن المصنع الذي يتم إنتاج  أ-٢٢
 فيه منشأ على أحدث األساليب العلمية المتقدمة

 UV MANAGEMENT SEEEERVICE صل شهادة صـادرة مـن الشـركة األلمانيـة أ-٢٣

GMBH ( TUV)  هد مــن خاللهــا أن الشــركة الطاعـنـة تـقـوم بتطبـيـق نظــام الجــودة  شــ
وقـد تمـت المراجعـة بموجـب ) تحليل نقاط المخاطرة الحيوية  (  H.A.C.C.Bوقدمت خطة 

 تـم ٢٠٠٠ ، ٩٠٠١ وقدم ما يثبت أن متطلبـات المواصـفة االيـزو ٧٠٠٦٤٩٤٣التقرير رقم 
وعــدم ....  وهــو مــا يؤكــد صــالحية ٢٠/٤/٢٠٠٧صــالحة حـتـى اســتيفائها وأن هــذه الشــهادة 

 وجود ثمة عيوب فنية أو كيميائية فيها 
 صورة من شهادة صادرة من الشركة األلمانية  - ٢٤

Milch weerke " MIHELEB " GMBH  

 والتي أقرت من خاللها باألتي 
ركة الطاعنة من مجموعة إنتاج الش) .....  جم من ٤٥٠( ونحن إذ نؤكد على أن عينة 

 والتي قمتم بإرسالها تتوافق مع شروط الجودة القانونية ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦أرقام 
 ولم يتم اكتشاف أي أخطاء من الناحية الكيميائية  CODEXوالمعايير الخاصة ب 

والبيولوجية وفيما يخص المقادير كذلك باإلضافة إلي أن العينات لم تظهر أي أشارة لفساد 
 مدي صالحية هذا المنتج وعدم ٠٠ومن ثم يتأكد  كذا يمكن توزيعها دون أي قيودالمنتج وه

وجود ثمة عيوب به وبفرض وجود ثمة تزنخ يكون ناتجا عن سوء التخزين بمعرفة الشركة 
 المصرية لألدوية والصيدليات التابعة

  والصناعة وزير التجارة/  الصادر من السيد٢٠٠٦ لسنة ١٢١صورة ضوئية من القرار رقم  -٢٥
رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة / وذلك بتشكيل لجنة برئاسة السيد الدكتور

  على أن تكون مهمة هذه اللجنة ٠٠وعضوية متخصصين على مستوي عال حددهم القرار 
 بعد إنتاجها  ) ١–بيبي زان ( تحديد أسباب مشكلة تزنخ ألبان األطفال  -١
ي حدوث مشكلة التزنخ مستقبال ومـن هـذا القـرار يتضـح أن مهمـة الحلول المقترحة لتالف -٢

 وهــو مــا يؤكــد أن هــذه األلبــان حينمــا تــم ٠٠بعــد إنتاجهــا ... اللجنــة بحــث ســبب تــزنخ 
 وأنـه بفـرض وجـود تـزنخ فإنـه يكـون الحـق ٠٠إنتاجها كانت سليمة وصـالحة لالسـتخدام 

لسـوء التخـزين بمعرفـة الشـركة  وهو ما يؤكد أن هذا التـزنخ يرجـع سـببه ٠٠علي اإلنتاج 
 صيدليات التابعة لها والالمصرية لألدوية 



 

 ٢٥

 المتضمنة صفحتها الثالثة عشر مقال عن ١٩٠٨٢أصل جريدة الجمهورية العدد رقم  -٢٦
����I!ز��J�� ٠٠لتي طرحت باألسواق كبديل بمعرفة الشركة المصرية لألدوية وا....�א��

ٕن وال مكوناتها وانما في طريقة تخزينها بمعرفة الشركة وهو ما يؤكد أن العيب ليس في األلبا
ٕصالحة وسليمة وانما تم تخزينها على ....  وهو األمر الذي يؤكد وبحق أن ٠٠المذكورة 

 نحو خاطىء مما أدي إلي تزنخها 
أصل إنـذار رسـمي علـى يـد محضـر موجـه مـن الشـركة الطاعنـة إلـي اإلدارة المركزيـة للشـئون  -٢٧

راع بإرســال نـتـائج التحالـيـل للعيـنـات المســحوبة بمعرـفـة اللجـنـة المشــكلة بـتـاريخ الصــيدلية لإلســ
 وهــو مــا يؤكــد مــدي تقــاعس جهــة اإلدارة عــن إثـبـات مــا تزعمــه زورا وبهتاـنـا ٢٩/١٢/٢٠٠٥

 واتخاذها قرارات دونما سند صحيح من الواقع والقانون
لمركزـيــة االســـكان اإلدارة صـــورة ضـــوئية مـــن كراســـة الممارســـة المطروحـــة مـــن وزارة الصـــحة و -٢٨

  مليون عبوة  ١٠ إدارة العقود والمشتريات لتوريد –لألمانة العامة 
 اإلدارة المركزـيـــة لألماـنـــة العامــــة للشــــركة –صــــورة مــــن الخطــــاب الموجــــه مــــن وزارة الصــــحة  -٢٩

  ٢٨/١١/٢٠٠٤الطاعنة بتحديد موعد فتح مظاريف الممارسة سالفة الذكر بتاريخ 
من أمر توريد يفيد قبول عطاء الشركة الطاعنة بتوريد خمسة مليون عبوة من صورة ضوئية  -٣٠

وهو ما يؤكد وبحق أن  العشرة مليون المطلوبة وذلك في أول عطاء تدخله الشركة الطاعنة
 حاز أعجاب وتقدير مسئولي وزارة الصحة منذ الوهلة األوليالمنتج 

لتجـارة األدويـة للشـركة الطاعنـة تطلـب صورة ضوئية من خطاب موجه مـن الشـركة المصـرية  -٣١
لحــين االنتهــاء مــن تصــريف الكميــات المنــتج منهــا مــن خاللــه إيقــاف توريــد أي كميــات مــن 

الشــركة بالتزاماتـهـا ويؤـكـد أيضــا ســوء تخــزين الشــركة المصــرية الـتـزام المخزوـنـة وهــو ـمـا يؤـكـد 
 وهـو ٠٠و مخـزن للمنتجات وتكديسها في المخازن في حين أن األسـواق تطلـب أكثـر ممـا هـ

 ما أدي إلي فساد بعض العبوات 
صورة ضوئية من عقد اتفاق علي توريد محرر فيما بين الشركة الطاعنة والشركة المصرية  -٣٢

لتجارة األدوية التزمت من خالله الشركة الطاعنة بتوريد كمية قدرها خمسه مليون عبوة في 
دة منتجاتها وهو ما جعل وزارة أول مناقصة تدخلها الشركة الطاعنة وهو ما يؤكد جو

  المنتج  الصحة تعتمد على الشركة الطاعنة في توريد نصف ما تحتاجه سنويا من 
 ٢٠٠٦ لسنة ١٢١وزير التجارة والصناعة رقم / صورة ضوئية من القرار الصادر من السيد -٣٣

بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وعضوية 
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 ٠٠بعد إنتاجها .... تخصصين من ستة جهات أخري لتحديد أسباب مشكلة تزنخ م
والحلول المقترحة لتالفي حدوث مشكلة التزنخ مستقبال وهو الذي يؤكد أن جهة اإلدارة 

أنتج سليما ومطابقا للمواصفات ثم يصاب بتزنخ من جراء ... اعترفت صراحة بأن منتج 
 سوء تخزينه

 مــن الســيد ٢٠٠٦ لســنة ١٢١يــر اللجنــة المشــكلة بــالقرار الــوزاري رقــم صــورة ضــوئية مــن تقر -٣٤
وزـيـر التجــارة والصــناعة واـلـذي انتـهـت ـمـن خالـلـه اللجـنـة إـلـي وجــود تضــارب وتـنـاقض رهـيـب 
فيمـــا بـــين نتـــائج المعامـــل الحكوميـــة التابعـــة لـــوزارة الصـــحة بالجهـــة التـــي تقطـــع بـــأن المنـــتج 

 ؤكد بأنه مطابق مطابق للمواصفات ثم في عدة جهات أخري ت
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تخزين من قبل النخلص من هذا التقرير إلي السبب الرئيسي في تزنخ المنتج هو سوء 
الشركة المصرية لتجارة األدوية والصيدليات التابعة لها وهو ما يؤكد مجىء القرار الطعين 

 على غير سند صحيح مجافي للمشروعية جديرا باإللغاء
 تعليقــا علــى تقريــر اللجنــة – كليــة الزراعــة – جامعــة عــين شــمس  أصــل التقريــر الصــادر مــن-٣٥

 )وزارة الصناعة  ( ٢٠٠٦ لسنة ١٢١المشكلة بالقرار الوزاري رقم 

 �
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أن اختبــار ـكــرايس لــيس ضـــمن االشــتراطات الموجـــودة بالمواصــفات الخاصـــة بألـبــان  - أ
 وال ضـمن مواصـفات الزيـوت بالمواصـفات القياسـية األطفال سواء المحلية أو الدوليـة

 المصرية 
 فــإن العامــل ١٩٩٩ والكــوركس ٢٠٠٥أن المــذكور بالمواصــفات القياســية المصــرية  - ب

محدد لتقييم المطابقة من عدمه بخصوص التزنخ هـو رقـم البيروكسـيد وهـو المعيـار ال
يـة الختبـار البيروكســيد الوحيـد وعليـه فباسـتعراض النتـائج المرفـقـة بتقريـر اللجنـة الوزار
 للمنتج النهائي في تحليالت جميع المعامل المذكورة مطابقة 

�L	��� �א	!����,�������	�ط���ق�����مما جاء صراحة بتقرير اللجنة الوزارية يفيـد أن   - ج
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ومما تقدم وما أكدته هذه الجهة الفنية يتضح أن المنتج مطابق للمواصفات وان اختبار 
كرايس المعول عليه زعما بأن المنتج غير مطابق ليس وارد بالمواصفات القياسية والخاصة 

في  على نحو يدحض تقرير لجنة وزارة الصناعة ٠٠بهذا المنتج سواء المحلية أو الدولية 
 هذه الجزئية

 أن المصنع مقام على أعلي مستوي من الحداثه  كما اشار التقرير وبوضوح -   هـ
  الخاصة بأغذية األطفال  ١٩٩٢ – ٢٠٧٢رسمية من المواصفات القياسية المصرية صورة  -٣٦
 ٢١٠ كـوركس ٢٠٠٥ لسـنة ١٦٣٢م ٠ق٠ صورة رسمية من المواصفات القياسـية المصـرية م-٣٧

 لخاصة بزيت نوي النخيل  ا١٩٩٩لسنة 
ومن مطالعة المستندين طي هذه الحافظة يتأكد وبجالء أن اختيار كرايس المعول عليه 

 وزارة الصناعة بزعم أن ٢٠٠٦ لسنة ١٢١زعما بتقرير اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار رقم 
صفات المنتج غير مطابق للمواصفات في حين أن هذا االختبار غير وارد أصال في الموا

القياسية المصرية وال الدولية األمر الذي يؤكد مطابقة المنتج للمواصفات المصرية المرفقة 
 طي هذه الحافظة

خطاب المرسل من مكتـب وزيـر الصـحة والسـكان إلـي سـفير دولـة النمسـا صورة ضوئية من ال -٣٨
 ٢٠٠٦لســنة  ١٢١اـلـذي تضــمن بالمخالـفـة للحقيـقـة اـلـزعم ـبـان تقرـيـر اللجـنـة المشــكلة ـبـالقرار 

الصادر من وزارة الصناعة أكد بان المنتج غير مطابق للمواصفات وغير صـالح لالسـتخدام 
 اآلدمي 
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المرـفـق بالمســتندات ( ـمـن أن الثاـبـت مــن أن التقرـيـر الصــادر عــن اللجـنـة المشــار إليهــا ســلفا 
 غـيـر صــالح لالســتخدام لــم ينتهــي إـلـي ذلــك تمامــا وـلـم يقــرر أن المنــتج) أمــام هيـئـة المحكمــة

اآلدمــي األمــر اـلـذي يؤكــد ســوء نـيـة جهــة اإلدارة وســعيها الغـيـر مـبـرر لتشــويه ســمعة الشــركة 
 ٕالطاعنة والحاق المزيد من األضرار المادية والمعنوية بها

صورة ضوئية من الخطاب الموجة من الشركة المصرية لتجارة األدوية للشركة الطاعنة  -٣٩
 وذلك ٠٠تحقات الشركة الطاعنة بزعم أن منتج الشركة معيب والذي يفيد وقف صرف مس

 وثبوت أنه في حالة التأكد من وجود ٠٠على الرغم من عدم ثبوت ذلك علي نحو قاطع 
 أي عيب تكون الشركة المصرية المسئولة عنه لسوء تخزينها للمنتج وهو ما يؤكد مدي 



 

 ٢٨

  اإلدارةاألضرار التي لحقت بالشركة الطاعنة من جراء أخطاء جهة
 مكـتــب األـمــين الـعــام إـلــي الشـــركة –صـــورة ـمــن الخطـــاب الموجـــه ـمــن رئاســـة مجـلــس اـلــوزراء  -٤٠

الطاعنة ترفض من خالله تعويض الشركة عما لحقها من أضرار نتيجة تحرير سعر الصرف 
 ملـيـون عـبـوة إضــافية عمــا التزمــت ـبـه وبالخســائر عـلـى وعــد ٣ـبـرغم قـبـول الشــركة تورـيـد كمـيـة 

 بتعويضها 
صورة ضوئية مـن الخطـاب الموجـة مـن الشـركة الطاعنـة لمكتـب األمـين العـام لرئاسـة الـوزراء  -٤١

 ليه سلفاإتشرح من خالله الشركة موقفها من الخطاب المشار 
 صور ضوئية من عشرة تقارير صادرة عن اإلدارة المركزية للمعامل التابعة لوزارة الصحة -٤٢

  صالحة لالستهالك األدمي ١٩٤ حتى ١٦٦تؤكد أن التشغيالت أرقام 
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  وأنها مطابقة للمواصفات القياسية  اختبار الزناخة سلبيبل قررت التقارير صراحة بأن 
  صورة ضوئية من تقرير صادر عن الشركة األلمانية -٤٣

EIB – MILCH  
MILCH WERKE, MITTELELEB GMBH  

 والشروط الخاصةوالذي أكد صالحية المنتج ومطابقته للمواصفات 
 صـــور ضـــوئية مـــن ســـبعة وعشـــرون تقريـــر صــــادر مـــن المعهـــد القـــومي للتغذيـــة عـــن نتيجــــة -٤٤

 جميعهـــا تؤكـــد أن كافـــة هـــذه التشـــغيالت ١٩٩ حتـــى ١٦٦التحاليـــل عـــن التشـــغيالت أرقـــام 
     صـــالحة لالســـتخدام ومطابـقــة مـــن الناحـيــة الكيميائـيــة وصـــالحة مـــن الناحـيــة الميكروبيولوجـيــة 

مــر اـلـذي يقطــع بســالمة المـنـتج إنتاجـيـا أمــا حــدوث تـلـف نتيجــة لســوء التخــزين خــارج وهــو األ
الشــركة رئاســة الطــاعن فهــو أمــر ال يســأل عـنـه الطــاعن تمامــا ومــن هــذه التـقـارير يؤكــد عــدم 

 صحة المذكرة المقدمة من إدارة الشئون الصيدلية للسيد الوزير
رية العامة للمواصفات والجودة بشأن  صورة ضوئية من التقرير الصادر من الهيئة المص-٤٥

 لسنة ١٢١نتائج اختبارات العينات المتخذة من الشركة الطاعنة تنفيذا للقرار الوزاري رقم 
 وهذا التقرير معتمد من وزيري الصحة والتجارة والصناعة ...  بخصوص ٢٠٠٦
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 معامل هيئة المواصفات والجودة  -



 

 ٢٩

 معامل مصلحة الكيمياء  -

 معامل وزارة الصحة  -

 معامل معهد التغذية  -

 )الطاعنة ( معامل الشركة  -
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 ما أجمعت هذه الجهات الخمس على أن ك -١   
 المتوافقــــة مــــع مواصــــفة ٩٢ لســــنة ٢٠٧٢لمصــــرية المنــــتج النهــــائي مطــــابق للمواصــــفة ا - أ

 الكودكس الدولية 

 كيماوي ، ميكربيولوجي ، معادن ثقيلة ، (  ��8"��التحاليل الخاصة بالمكونات  - ب

 ) عبوات 
  كل العينات خاليه من التزنخ -ج      
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و	�!�������0א���ى وصـول المنـتج للمسـتهلك باالعتنـاء بـالتخزين ومراقبـة المخـازن حتـ -

 .��א�������3	����Jא	�!�,

إعادة الثقة في المنتج المحلي من خالل وزارة الصحة والسكان بكافة وسـائل اإلعـالم  -
 المحلي والعربي 
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أن ما انتهي إليه التقرير ال يمثل أي مالحظـات بالنسـبة للشـركة الطاعنـة بـل أنـه كـان مؤيـدا 
حة دفاع الشركة وذلك بعد أن أكد بحق ويقـين مـن وجـوب العنايـة بـالتخزين وان التخـزين لص

هـــو مســـئولية الشـــركة المصـــرية لألدويـــة علـــى النحـــو آنـــف الـــذكر األمـــر الـــذي يؤكـــد للهيئـــة 
 الموقرة أن القرارات الصادرة من الجهة اإلدارية جاءت على نحو مخالف للواقع والقانون 
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أن القــرارين المطعــون فيهمــا جــاءا معــدومين المشــروعية إلفتقارهمــا للســند الفنــي والقــانوني  -١
 .الصحيح 

 صحة دفاع الشركة الطاعنة بأن ظهور التزنج في بعض عبوات المنتج كانت نتيجة سوء  -٢



 

 ٣٠

 التخزين الشركة المصرية لتجارة األدوية والصيدليات الموزعة 
 من السيد ٢٠٠٦ لسنة ١٢١جنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم صورة ضوئية من تقرير الل -٤٦

وزير التجارة والصناعة والذي انتهت من خالله اللجنة إلي وجود تضارب وتناقض رهيب 
فيما بين نتائج المعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة بالجهة التي تقطع بأن المنتج 

 نه مطابق مطابق للمواصفات ثم في عدة جهات أخري تؤكد بأ
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تخزين من قبل النخلص من هذا التقرير إلي السبب الرئيسي في تزنخ المنتج هو سوء 
وهو ما يؤكد مجىء القرار .. الشركة المصرية لتجارة األدوية والصيدليات التابعة لها 

 باإللغاء  الطعين على غير سند صحيح مجافي للمشروعية جديرا
 تعليقا على تقرير اللجنـة – كلية الزراعة –من جامعة عين شمس  صورة من التقرير الصادر -٤٧

 )وزارة الصناعة   ( ٢٠٠٦ لسنة ١٢١المشكلة بالقرار الوزاري رقم 
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ــــذى اســـــتندت إلـيــــه اللجـنــــة فـــــي عـــــدم مطابقـــــة بعـــــض العينـــــات –أن اختـبــــار كـــــرايس  .١  اـل
ت الموجــودة بالمواصــفات الخاصــة بألـبـان األطفــال  ـلـيس ضــمن االشــتراطا–للمواصــفات 

 سواء المحلية أو الدولية وال ضمن مواصفات الزيوت بالمواصفات القياسية المصرية 
 فـــــإن العامـــــل ١٩٩٩ والكـــــودكس ٢٠٠٥أن المـــــذكور بالمواصـــــفات القياســـــية المصـــــرية  .٢

لمعيــار المحــدد لتقيــيم المطابقــة مــن عدمــه بخصــوص التــزنخ هــو رقــم البيروكســيد وهــو ا
الوحيـــد وعليـــه فباســـتعراض النتـــائج المرفقـــة بتقريـــر اللجنـــة الوزاريـــة الختبـــار البيروكســـيد 

 للمنتج النهائي في تحليالت جميع المعامل المذكورة مطابقة 

مما جاء صراحة بتقرير اللجنة الوزارية يفيد أن غالبيه النتـائج تشـير لتطـابق العينـات مـع  .٣
 اال تدل على أن المنتج النهائي مطابق المواصفات ونري أن النتائج إجم

 نري تناقضات في نتائج االختبارات  .٤

 a�+ Z�� �� 

ومما تقـدم ومـا أكدتـه هـذه الجهـة الفنيـة يتضـح أن المنـتج محـل التـداعي مطـابق للمواصـفات 
وان اختبـــار ـكـــرايس المـعـــول علـيـــه زعـمـــا بـــأن المـنـــتج غـيـــر مطــــابق ـلـــيس وارد بالمواصــــفات 

 علــى نحــو يضــحد تقريــر ٠٠النســبة لألطفــال ســواء المحليــة أو الدوليــة القياســية والخاصــة ب
 لجنة وزارة الصناعة في هذه الجزئية 
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 تقريـرين صـادرين عــن جهـات فنيـة تابـعـة لـوزارة الصـحة والســكان وعلـى األخـص منـهـا اإلدارة – ٤٨
ة لتجـارة المركزية للمعامل تفيد أن ألبان األطفـال والتـي تخـزن وتـوزع بمعرفـة الشـركة المصـري

األدوية غير صالحه لالستخدام اآلدمي لما بهـا مـن زناخـة وهـو ذات العيـب المزعـوم إصـابة 
المنتج به وهو ما يتضح معه وبحق أن هذا العيب ينشأ نتيجة سوء تخزين الشـركة المصـرية 
لألدوـيـة وهــو مــا ـنـتج عـنـه حــدوث ـتـزنخ فــي كافــة أـنـواع ألـبـان األطفــال المخزـنـة بمعرفــة هــذه 

 وغيرها.... وأيضا ... ومنها الشركة 
 صورة ضوئية من عدد من الفواتير الصادرة عن الشركة الطاعنة والتي توضح مدي حجم  -٤٩

وهو ما  ٠٠..... التعامالت فيما بينها وبين الشركة المصرية لتجارة األدوية في صنف 
هذا يدلل على حجم األضرار التي أصابت الشركة الطاعنة من جراء توقف خط إنتاج 

 ند صحيح من الواقع والقانون             سالمنتج وتشويه سمعته لدي المستهلك وذلك كله دونما 
ي الطبيــة الســعودية للشــركة الطاعنــة دصــورة ضــوئية مــن أمــر توريــد صــادر مــن شــركة النهــ – ٥٠

 بطلب توريد بضائع بأكثر من مليون جنيه
كر بالتراجع عن أمر التوريد المذكور سلفا ي الطبية سالفة الذدخطاب موجه من شركة النه - ٥١

وهو ما يؤكد حجم األضرار التي  ٠٠بعدما نشر زورا وبهتانا عن منتجات الشركة الطاعنة 
 لحقت الشركة الطاعنة من جراء فعلة جهة اإلدارة

ٕانجازاتـه بالنمسـا  وجهـودهعلـي ) الطـاعن (شهادة صادرة من دوله النمسا بتكريم السيد الـدكتور -٥٢
 ا استحق معه منحه شهادة وسام الشرف العظيم مم

وهــو مــا يؤكــد مــدي تكــريم دولــة ) الطــاعن (أصــل طــابع بريــد نمســاوي يحمــل صــورة الــدكتور - ٥٣
تاركـــا الـــدول ) مصـــر ( النمســـا لهـــذا الـــدكتور العظـــيم الـــذي حمـــل علـــى عاتقـــة همـــوم بلـــده 

 األوربية بكافة إغراءاتها حبا لوطنه ومواطنه
مـــن الخطـــاب الموجـــة مـــن الشـــركة المصـــرية لتجـــارة األدوـيــة للشـــركة الطاعـنــة صـــورة ضـــوئية  -٥٤

 وذلـك ٠٠والذي يفيد وقف صرف مستحقات الشـركة الطاعنـة بـزعم أن منـتج الشـركة معيـب 
 وثبـوت أنـه فـي حالـة التأكـد مـن وجـود ٠٠على الـرغم مـن عـدم ثبـوت ذلـك علـي نحـو قـاطع 
مــا يؤكــد مــدي  لســوء تخزينهــا للمنــتج وهــوأي عيــب تكــون الشــركة المصــرية المســئولة عنــه 

 الطاعنة من جراء أخطاء جهة اإلدارة األضرار التي لحقت بالشركة
صـــورة ضـــوئية مـــن أحـــدي الصـــفقات التـــي فشـــلت بســـبب القـــرارات المشـــوبة بـــالبطالن التـــي  -٥٥

وهـو مـا يسـبب العديـد مـن الخسـائر للشـركة  ٠٠أصدرتها جهـة اإلدارة ضـد الشـركة الطاعنـة 



 

 ٣٢

نــــة ويفــــوت عليهــــا فرصــــة كســــب هائــــل كمــــا فــــوت عليهــــا فرصــــة فــــتح ســــوق جديــــدة الطاع
 بالجمهورية العربية العراقية

وسـيتيه سصورة ضوئية من خطاب مرسل مـن الشـركة المصـرية لتجـارة األدويـة للبنـك األهلـي  -٥٦
بطلــب وقــف صــرف الشــيكات المســتحقة للشــركة الطاعنــة دونمــا ذنــب اقترفتــه ودونمــا  جنــرال

 بب هذا اإليقاف إثبات لس
صـــورة مـــن الخطـــاب الموجـــه مـــن البنـــك المـــذكور للشـــركة الطاعنـــة يخبرهـــا مـــن خاللـــه بـــان  -٥٧

 لخطاب سالف الذكر وان الشيكات التي بيدها تم إيقاف صرفها ا
صورة من الخطاب المرسل من الشركة المبيعة إلي البنك األهلي سوسيتيه جنرال مؤكدة على  -٥٨

 للشــركة المصــرية لألدوـيـة وعــدم جــواز إيـقـاف صــرف الشــيكات ســالفة صــالحية المـنـتج المــورد
اـلـــذكر دونـمـــا أســــباب قانونـيـــة وواقعـيـــة وهــــو ـمـــا الحــــق بالشــــركة الطاعـنـــة العدـيـــد والعدـيـــد مــــن 

 األضرار الجسيمة
)  زينــب عبيــد/ د(  صــورة مــن الخطــاب المرســل مــن رئــيس اإلدارة المركزيــة لشــئون الصــيدلية -٥٩

ٕردا عـلـي طلـبـات الشــركة إـلـي الســيد وزـيـر الصــحة واـلـي اإلدارة المركزـيـة إـلـي الشــركة الطاعـنـة 
 للشئون الصيدلية بخصوص معاودة اإلنتاج 

صــورة ضــوئية ـمـن الـتـرخيص المنصــرف ـمـن جـهـاز تنمـيـة مديـنـة العاشــر ـمـن رمضــان للشــركة  -٦٠
  .... الطاعنة بنشاط تجاري وصناعي هو إنتاج 

 اإلدارة المركزية للشـئون الصـيدلية – من وزارة الصحة صورة ضوئية من الرخصة المنصرفة - ٦١
 طبيا ألبان األطفال نتاج وتعبئة إللشركة الطاعنة بتشغيل خط 

صـــورة ضـــوئية مـــن شـــهادة صـــادرة مـــن وزارة الصـــناعة والتنمـيــة التكنولوجـيــة تفـيــد أن الشـــركة  -٦٢
 خاصة لمرضي وأغذية بودره ألبان األطفال نتاج إة هي منشأة صناعية نشاطها الطاعن

 صورة ضوئية من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة الطاعنة  -٦٣
 صورة ضوئية من السجل التجاري الخاص بالشركة الطاعنة  -٦٤

 تلتزم الشرعية في كافة ومن جماع المستندات طي هذه الحافظة يتضح أن الشركة الطاعنة
 خيص الالزمة لممارسة نشاطهاإجراءاتها فقد حرصت على استخراج كافة التصاريح والترا

صـورة ضــوئية مـن صــحيفة الجنحـة المباشــرة المقامـة ـمـن الشـركة الطاعـنـة ضـد رـئـيس مجـلـس  -٦٥
إدارة الشـــركة المصـــرية لتجـــارة األدويـــة ومـــدير البنـــك األهلـــي فـــرع القـــاهرة المتناعهمـــا عـــن 

 كور بوقف صرف الشيكات الصادرة من األولي إلي الشركة الطاعنة والتي قام البنك المذ
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 صرفها وهو ما يؤكد حجم األضرار الجسيمة التي لحقت بالشركة الطاعنة 
 مركـــز الدراســـات واالستشـــارات – أصـــل التقريـــر الصـــادر مـــن كليـــة الزراعـــة جامعـــة األزهـــر – ٦٦

الزراعية بالرأي العلمي والتقييم الفنـي حـول نتـائج أعمـال اللجنـة المشـكلة بـالقرار الـوزاري رقـم 
 ......   بخصوص ٢٠٠٦ لسنة ١٢١
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 االسـتاذ ٠٠عزت محمد عبد المعطي /  طبق األصل من تقرير السيد األستاذ الدكتورصورة -٦٧
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ممـــا يتضـــح معـــه جوهريتهـــا .. أكـــدت أحقيـــة الطـــاعن فيمـــا طالـــب بالقضـــاء بـــه فـــي دعـــواه  
وأيضــاحها .. ي رأي هيئــة المحكمــة أن هــي عنــت ببحثهــا وفحــص داللتهــا رمجــوتأثيرهــا فــي تغييــر 

 لذلك بمدونات قضائها 

 ��8�� d(f� �� !& Z& cW 

قد خلت مما يفيد ذلك مما أوضـح كـون تلـك المسـتندات لـم تكـن محـل تمحـيص وفحـص مـن  
 قبل هيئة المحكمة 

;=1 ��  ��) 

 ات المذكوره ولم يفطن لداللتها ولم  لم يحط بمضمون المستندحكم الطعينن قضاء الأ 



 

 ٣٤

يقسطهما حقها فى التمحيص والتحقيق حتى يتسني له الوقوف على صحيح الواقع والقانون فى 
غفل مستندات مهمه واستخلص غير ماتستشفه االدله وخالف أشانها وبذلك يكون الحكم الطعين قد 

 النقض من المحكمه العليا الثابت من االوراق فاضحي قاصرا فى التسبيب حريا بااللغاء و
  )٨٢١ ص ١٩٩٢ سنه - قانون المرافعات المدنيه والتجارية -ابراهيم التغياوي / د( 

 )٨٨٤ ص ٩٤المستشار الدناصوري واالستاذ عكاز التعليق على قانون المرافعات الجزء االول سنه (
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 التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من دالله يعيبه 
 ) ق ٥٥ س ١٠١٤ طعن ٢٨/٥/١٩٩١نقض ( 
 ) ق ٦٦ س ٦٠٦ طعن ٣١/١٢/١٩٩١نقض (  

 ) ق ٦١ س ٢٥٤٦ طعن ٢٦/١/١٩٩٢نقض ( 
 ) ق ٥٤ س ١٧٢٢ طعن ٢٠/٧/١٩٩٢نقض ( 
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الخصم الى محكمه الموضوع مستندات من شانها التاثير فى الدعوي وتمسك نه متى قدم أ 
و بعضها مع ماقد يكون لها من دالله فانه يكون مشوبا أبداللتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها 

 بالقصور
 ) ق ٥٤ س ٣٦٩ طعن ٢٦/١١/١٩٩١نقض ( 

a���1 

ذاته مايطمئن المطلع ن الحكم يجب ان يكون فى أمن المقرر فى قضاء محكمه النقض  
 واذا قدم ٠٠عليه الي ان المحكمه قد فحصت االدله التى قدمت اليها توصال الى ماتري انه الواقع 

الخصم لمحكمه الموضوع مستندات وتمسك بداللتها فالتفت الحكم عند هذا الدفاع ولم يتحدث عن 
ها وفحص الدفاع المؤسس تلك المستندات بشىء مع ماقد يكون لها من دالله ولو انه عني ببحث
 عليها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوي فانه يكون مشوبا بالقصور 

 ) ق ٥٥ س ٢٢٠ ، طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض ( 

 ���1 

وكذلك فانه من المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه متى قدم الخصم الى محكمه الموضوع  
 فان ذلك يوجب على المحكمه ان تعرض مستندا وكان لهذا المستند ثمه تاثير على مسار الدعوي

  لهذا المستند وتقول رايها فى شان داللته ان ايجابا اوسلبا واال كان حكمها قاصرا البيان 
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 ) ق ٥٢ س ٢٥٠٦ طعن ٢٩/١٢/١٩٨٥نقض ( 
 ) ق ٥٤ س ١٨٧ طعن ٣١/٣/١٩٨٨نقض ( 
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لتفت الحكم عنها او انه متي قدم الخصم الى محكمه الموضوع مستندات وتمسك بداللتها فا 
اطرح داللتها المؤثره فى حقوق الخصوم دون ان يبين بمدوناته مايبرر هذا االطراح فانه يكون 

  قاصرا 
 ) ق ٧٠ س ٣٦٦٠ الطعن رقم ٣٠/٦/٢٠٠٢نقض مدني ( 
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 لسنه ١٣ مرافعات والمعد له بالقانون ١٧٨نص المادة مر الذي يعيبه بمخالفة ذلك األ 
 ان البيان الخامس عشر من البيانات العامه للحكم التى يترتب عليها البطالن هو القصور ١٩٧٣

 فى بيان االدله الواقعيه والحجج القانونيه 
 )٦٢٧ ص٢٤٤ الموسوعه العمليه للدعاوي نموذج ورقه الحكم البند -محمد المنجي / د( 
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ونيه ان يشتمل الحكم بذاته على مايطمئن المطلع عليه ان بيان االدله الواقعيه والحجج القان 
المحكمه قد احاطت بوقائع الدعوي واوراقها ومستنداتها ومحصت االدله التى قدمت اليها وحصلت 

 تواترت احكام محكمتنا ٠٠من ذلك كله النتيجه السائغه التى بنت عليها قضاءها وفى هذا المعني 
على على صحه االحكام ومايجب ان يقام اسبابها عليه حيث قالت  والتى هي الرقيب اال٠٠العليا 

ان الحكم يجب ان يقام على اسباب تطمئن المطلع عليها الى ان المحكمه قد محصت االدله التى 
قدمت اليها وحصلت منها ماتؤدي اليه وبذلك كل الوسائل التى من شانها ان توصلها الى ماتري 

 انه الواقع 
 ) قضائيه ٤٩ لسنه ١٩٤ طعن ٢٥/١٢/١٩٨٢نقض مدني ( 

  )١٣ - ٥٦٥ - ١ مجموعه القواعد القانونيه ١٦/١١/١٩٣٣نقض مدني ( 
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المقرر فى قضاء محكمه الموضع ان الحكم يجب ان يكون فيه بذاته مايطمئن المطلع  
لك كل عليه الى ان المحكمه قد محصت االدله التى قدمت اليها وحصلت منها ما تؤدي اليه وبذ

 الوسائل التى من شانها ان توصلها الى ماتري انه الواقع 
 ) قضائية ٥٥ لسنه ٢٢٠ طعن ٢١/٢/١٩٩١نقض مدني ( 
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  )٩٨-٥١١-٣٠ مجموعه محكمه النقض ٨/٢/١٩٧٩نقض مدني ( 
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ك بـإيراد بل طرح جماع ما قدمه الطاعن من مستندات مكتفيـا فـي ذلـ.. لم يعر ذلك اهتماما  
 دون إيراد داللة ما قدم إليه مما يتعين إلغاءه  ) فقط(تعدادها 
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١- ...... 
وخالصـــة  ثــم طلبــات الخصــوم يجــب أن يشــتمل الحكــم عـلــي عــرض مجمــل لوقــائع اـلــدعوى -٢

 موجزة لدفوعهم ودفاعهم 

 والقصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطالن الحكم  -٣
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 أن ١٩٧٣ لســـنة ١٣ مـــن قـــانون المرافعـــات بعـــد تعـــديلها بالقـــانون رقـــم ١٧٨توجـــب المـــادة 
ل الحكم علـى أسـبابه الواقعيـة فـي عـرض مجمـل لوقـائع الـدعوى ثـم طلبـات الخصـوم وخالصـة يشتم

ورتبـت الـبطالن موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجـه الـرأي 
 لمـا كـان ذلـك وكـان البـين مـن مـدونات الحكـم المطعـون فيـه وهـو ٠٠جزاء إغفالها أو القصور فيهـا 

ضــوع يغــاير وقــائع الحكــم المســتأنف ممــا تكــون أســباب الحكــم المطعــون فيــه قــد خلــت ممــا قدمــه مو
 مــن قــانون المرافعــات مخالفــة ١٧٨الخصــوم مــن طلبــات وأوجــه دفــاع أو دفــوع مخالفــا بــذلك المــادة 

 تستوجب نقضه
  )١٤١-٧١٩-١-٣١ مجموعة محكمة النقض ٤/٣/١٩٨٩نقض مدني ( 

 



 

 ٣٧
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مطعون فيه قـد قضـي علـى الطاعنـة دون اإلشـارة إلـي دفاعهـا والـرد عليهـا متى كان الحكم ال 
مــع أنــه دفــاع جــوهري قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الــدعوى فــإن الحكــم يكــون معيبــا بالقصــور ممــا 

 يستوجب نقضه 
  )١٢٥٨ ص ١٩ س ١٥/١٠/١٩٦٨ ق جلسة ٥٧طعن رقم (
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 أـبـدي أمــام محكمــة القضــاء اإلداري انطــوي عـلـي وكــان الثاـبـت أن للطــاعن دفــاع واـقـع وـقـائم 
 أسباب جدية نحو أحقيته في إلغاء القرارات محل التداعي 
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األمـر بـأال وجـه إلقامـة اـلـدعوى وفقـا لمـا اسـتقر عليـه الفـقـه الجنـائي أنـه أمـر قضـائي يصــدر  
عــن ســلطة التحقـيـق بعــد التحقـيـق تعـلـن ـبـه صــرف النظــر عــن رـفـع اـلـدعوى إـلـي قضــاء الحكــم لعــدم 

وره حجيتـه التـي تمنـع رفـع الـدعوى صالحية الدعوى للعرض عليـه وهـو أمـر قضـائي لـه بمجـرد صـد
 إلي قضاء الحكم أو معاودة تحقيقها إال إذا ظهرت دالئل جديدة قبل سقوط الدعوى الجنائية 

 )٧٤٩ دار المطبوعات الجامعية با�سكندرية ص ١٩٨٤ا�جراءات الجنائية للدكتور محمد زكي أبو عامر طبعة (
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مر بأال وجه إلقامة الدعوى له قوة األمر المقضي فيما يمتنع معه تحريـك األصل إذن أن األ
الدعوى الجنائية بعد صدوره أو رفعها وهو حكم عام يسري علـي كافـة أطـراف الـدعوى فيسـري علـي 
النيابــة العاـمــة ـمــا ـلــم تظـهــر أدلــة جدـيــدة وعـلــي الطـــاعن ـبــالحقوق المدنيــة كـمــا يمـتــد بالضـــرورة إـلــي 

 لم يدعي بحقوق مدنية المجني عليه الذي 
 أحكــام الــنقض ٨/٨/١٩٥٩ ، نقــض ٩٩ ق ٢٩ مجموعــة أحكــام اـلـنقض س ١٥/٥/١٩٧٨نقــض (

 ) ٦٢٩ ص ١٤٠ ق ١٠س 
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وكان الثابت من خالل أوراق التداعي أنه قد سبق لجهة اإلدارة أن دفعـت بالشـركة المصـرية  
 ) نيابة األموال العامة العليا (  النيابة العامة لتجارة األدوية لتقديم بالغ ضد الشركة الطاعنة أمام
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  حصر أموال عامة ٢٠٠٦لسنة ... قيد تحت رقم 
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تحقيقاتهــا وانـتـدبت أكـثـر مــن لجـنـة لبحــث األســباب المؤدـيـة إـلـي فســاد المـنـتج المــدعي فســاده  
عــزت محمــد عبــد / لســيد األســتاذ الــدكتوراوانتهــت جميــع التقــارير ولعــل أهمهــا التقريــر المــودع مــن 

 :  والذي انتهي من خالله إلي األتي ٠٠ المعطي
قد يكون سبب فساد األلبان نتيجة لسوء التناول والتداول والتخزين هو أمـر وارد بدرجـة كبيـرة  

لما نلمسه في كثير من عدم الوعي العام بما يلزمه أمر مثـل ألبـان األطفـال وكـذا لضـعف إمكانيـات 
 ائل النقل المكيف والتخزين بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة وس
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اســتقر ـفــي وجـــدان نياـبــة األـمــوال العاـمــة انتـفــاء ثمــة مســـئولية ـمــن قرـيــب أو ـمــن بعـيــد يمـكــن 
وهـــو حســـبما أســـتقر عليـــه قضـــاء الـــنقض أمـــرا قضـــائيا حـــائزا لقـــوة األمـــر  نســـبتها للشـــركة الطاعنـــة

ما وأنه لـم يـتم الطعـن عليـه بثمـة مطعـن األمـر الـذي يؤكـد حجيتـه فـي إثبـات عـدم المقضي فيه السي
 صحة كافة القرارات اإلدارية المبتورة الصادرة عن جهة اإلدارة
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يضحي ظاهرا وبجـالء أحقيـة الطـاعن  فـي طلـب إلغـاء هـذه القـرارات التعسـفية الصـادرة عـن 
عي مصــري يخــدم الــوطن والمــواطنين وزعزعــة جهــة اإلدارة والتــي لــم تهــدف ســوي هــدم صــرح صــنا

 الثقة في المنتج المصري لمصلحة المنتجات األجنبية 
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 لسنه ٢١ بشان التوحيد القياسى والقانون رقم ١٩٥٧ لسنه ٢حكام القانون رقم أمع مراعاة  
كوالت او مشروبات تستخدم أ بشان تنظيم الصناعه وتشجيعها يقصد بكلمة االغذية ايه م١٩٥٨

و أغذية ألكثر من عمليات تصنيع اأو أول االغذية عمليه  ويقصد بتدا٠٠ االدمي كلالستهال
 تسليمها وأنقلها  وأو تخزينها أرضها للبيع  عوأو طرحها أتحضيرها 
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 نافذه  اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الوارده فى التشريعات ال-١
  اذا كانت غير صالحه لالستهالك االدمي -٢
  اذا كانت مغشوشة -٣
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  اذا كانت ضاره بالصحه -١
 و تالفه أ اذا كانت فاسدة -٢
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 وطفيليات من شأنها احداث مرض باالنسان أاذا كانت ملوثه بميكروبات -١
اذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحه االنسان اال فى الحدود المقرره بالمادة  -٢

)١١( 
لتي تنتقل عدواها الى االنسان عن طريق اذا تداولها شخص مريض باحد االمراض المعدية ا -٣

 و حامل لميكروباتها وكانت هذه االغذية عرضه التلوث أو الشراب أالغذاء 
 و من حيوان نافق أاذا كانت ناتجه من حيوان مريض باحد االمراض التى تنتقل الى االنسان  -٤
 ل معه تنقيتها منها و يستحيأو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره أاذا امتزجت باالتربة  -٥
 و اية مواد اخري محظور استعمالهاأو مواد حافظه أاذا احتوت على مواد ملونه  -٦
 و لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة أاذا كانت عبواتها  -٧
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وبتطبيق المفاهيم القانونيه سالفه الذكر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجالء انه جاء 
لصيدليه مفتقرا لسنده فى الواقع ائون شنون متناقضا مع نتائج تحاليل االدارة المركزية للمخالفا للقا

 :والقانون وذلك كله يتضح في الحقائق االتيه 
 وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ان حظر وزارة الصحه ٠٠بداية  -١

زعم بانه قد ثبت مخالفه المنتج استند الى ال.... والسكان تداول وبيع واستخدام مستحضر 
 فى حين ان الثابت من كتاب وزارة الصحة ٠٠المذكور للمواصفات القياسية المصرية 



 

 ٤٠

والتى ....  االدارة المركزيه للشئون الصيدليه ان نتائح تحليل عينات مستحضر -والسكان 
 ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧تشغيالت ارقام .... تم سحبها من شركة 

١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، 
١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، 
١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، 
  ١٩٦٦ لسنه ١٠ن  جاءت نتيجتها غير صالحه لالستهالك االدمي طبقا للقانو١٩٩
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 يتضح وبجالء ان االدعاء بمخالفه ١٩٦٦ لسنه ١٠حيث انه بمطالعه نص القانون  
المنتج للمواصفات القياسية يختلف تماما عن االدعاء بان المنتج غير صالح لالستهالك 

توافر عيب من  اذ ان لكال من هذين االدعائين تسبيبه ونتائجه والوقوف على ٠٠االدمي 
 وهذا التناقض ٠٠هذين العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه 

يؤكد انعدام السند القانوني الصحيح للقرار الطعين وانه صدر نكاية فى الشركة رئاسه 
الطاعن ودونما بحث وتمحيص لالوراق فبات فى هذه الصورة المتناقضة مع الحقيقة 

 تندات والمس
فسواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصفات القياسية المصرية او كان عدم   -٢

 فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون فى عدم بيان ٠٠صالحيته لالستخدام االدمي 
اسباب مخالفه المواصفات حيث كان جديرا بالجهه االدارية ايضاح ماهية المواصفات التى 

 اما ٠٠ك بعد مقارنه مواصفات المنتج الحاليه والمواصفات الواجب تواجدها خولفت وذل
وان ذلك لم يحدث االمر الذى يحبط اثر ادعاء جهه االدارة بان المنتج مخالف للمواصفات 

 لعدم بيان ماهية المخالفه تحديدا 
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منتج لالستهالك االدمي فان فاذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدم صالحية ال 
 لم تورد سببا ٠٠ او بمعني اخر ٠٠جهه االدارة لم توضح ايضا سببا لعدم الصالحية 

 من القانون ٤ ، ٣قانونيا من ضمن االسباب الوارده على سبيل الحصر فى نص المادتين 
  حيث جاء القرار الصادر من االدارة المركزية فى مجال تسبيبه الواهي١٩٦٦ لسنه ١٠

ولم يتم ايضاح ) زناخه ( للزعم بعدم صالحية المبيع لالستهالك االدمي االدعاء بان به 
لفظ زناخه حتي يتسني لقارىء التقرير فهم هذا اللفظ وتطبيقه على االحوال الوارده على 
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 االمر الذى يعيب هذا القرار ١٩٦٦ لسنه ١٠سبيل الحصر فى المادة الرابعه من القانون 
  االيضاح باالبهام وعدم

 ان المنتج به زناخه كما زعم التقرير - والجدل خالف الحقيقة -اذا ما فرضنا جدال   -٣
االخير المشار اليه فان هذا السبب اليبرر التقرير بانه غير صالح لالستهالك االدمي حيث 

 االحوال التى تعتبر فيها االغذيه ضارة ١٩٦٦ لسنه ١٠ من القانون ٤حصرت المادة 
  ثم غير صالحه لالستهالك االدمي فى االتي بالصحه ومن

 اذا كانت تحتوي على مواد سامة 
 اذا تداولها شخص مريض باحد االمراض المعدية 
 او من حيوان نافق ٠٠٠٠٠٠اذا كانت ناتجه من حيوان مريض  
 اذا امتزجت باالتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تنفيتها 

 منها 
 اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظة او ايه مواد اخري محظور استعمالها 
 اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة 
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وكانت الزناخه التى يزعمها تقرير االدارة المركزية للشئون الصيدليه لم ترد ضمن  
مصدرها ) رائحه كريهه ( ن الزناخه عرفت بانها الحاالت الحصرية سالفه الذكر السيما وا

 ومن ثم فانها ليست من االسباب ٠٠والصيدليات الموزعه للمنتج شركة سوء التخزين من ال
 التى تؤدي الى التقرير بان المنتج غير صالح لالستهالك االدمي 

صوص اما وان قرر التقرير المشار اليه خالف ذلك االمر الذى يؤكد مخالفته لصريح ن 
  المشار اليه سلفا  ١٩٦٦ لسنه ١٠القانون 

انعدام السند القانوني والفني للقرار الطعين حيث لم يوضح القرار الطعين ثمه اسباب  -٤
الصداره اما اذا ما فرضنا جدال بان هذا القرار جاء مستندا للتقرير الصادر من االدارة 

 جميعها ١٩٩ حتي ١٥٧ام من رقأالمركزية للشئون الصيدليه الذى قرر بان التشغيالت 
 وذلك لتزنخها وهو التقرير ١٩٦٦ لسنه ١٠غير صالحه لالستهالك االدمي طبقا للقانون 

  ١٤/١٢/٢٠٠٥المؤرخ 

 �� ���zc� ���,G 

 مؤرخ ) االدارة المركزية للشئون الصيدلية ( ان هناك تقرير اخر من ذات الجهه  



 

 ٤٢

 مطابقة ١٨٥ ، ١٨٣ ، ١٧٩ ، ١٧٦رقام  اورد فى مدوناته ان التشغيالت ا١٨/١٠/٢٠٠٥
  بكتريولوجيا ١٩٩٢لسنه ... للمواصفات القياسية رقم 
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  وحده تسجيل االغذية الخاصة -فالثابت ان ثمه تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية  
حية  تقرر وبوضوح تام ان هذه التشغيالت مطابقه من النا١٩٩ حتي ١٦٦عن التشغيالت من 

 الكيميائية وصالحه من الناحيه الميكربيولوجيه 
 أكدت ١٩٣ حتي ١٨٣إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل المركزية للتشغيالت من  

 صالحية المنتج ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه 

 �G�7*�" 

 الطاعنة وأهمهـا تقريـر إلي كافة نتائج التقارير الفنية المرفقة بالمستندات المقدمة من الشركة 
مرجعـه لسـوء ) أن وجـدت ( كلية الزراعة جامعة األزهر الذي أكـد علـي أن السـبب فـي حالـة التـزنخ 

 التخزين 
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فقد بات واضحا وبجالء ان السند الذى اقيم عليه القرار الطعين جاء متهاترا وواهيا اليمكن  
 بحال االعتماد عليه 

تضح وبحق مخالفه القرار الطعين لصحيح نصوص القانون  ومن جماع ماتقدم ي٠٠هذا  
  االمر الذى يستلزم الغاءه ١٩٦٦ لسنه ١٠
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افصاح جهه االدارة المختصه فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمه بما لها  
من سلطه عامه بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث اثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا 

 قانونا ابتغاء مصلحه عامه 
 )٨/١٢/٢٠٠١ قضائية عليا جلسة ٤٥ لسنه ٦١٠٣ ، ٦٠٢١الطعنان رقما ( 
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 يتضح ان صحه القرار االداري تتحدد باالسباب التى يقوم عليها ومدي سالمتها بمقتضي  



 

 ٤٣

القوانين واللوائح وعما اذا كانت جهه االدارة قصدت منه احداث اثر قانوني معين من عدمه ويجب 
 اما اذا خالف القرار االداري ٠٠قانونا ومبتغيا للمصلحة العامه ان يكون هذا االثر القانوني جائزا 

هذه القواعد بان يكون صادرا دونما اسباب تبرره او كان قائما على اسباب غير سليمة قانونا او لم 
 فاذا توافرت ٠٠تكن االدارة قد قصدت منه احداث اثر قانوني معين او كان هذا االثر غير قانوني 

  كان القرار االداري منعدم الشرعيه ينبغي الغاؤه احدي هذه العيوب
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ويجب التفرقه بـين وجـوب تسـبيب القـرار االداري كـاجراء شـكلي يتطلبـه القـانون وبـين وجـوب  
 قيامه على سبب يبرره صدقا وحكما كركن من اركان انعقاده 

 وعندـئـذ ٠٠عليهــا فـلـئن كاـنـت االدارة غـيـر ملزمــه بتســبيب قرارهــا اال اذا اوجــب الـقـانون ذـلـك  
 يتعين عليها تسبيب قرارها واال كان معيبا بعيب شكلي

امــا اذا ـلـم يوجــب القــانون تســبيب القــرار فــال يلزمهــا ذـلـك كــاجراء شــكلى لصــحته ـبـل ويحمــل  
 القرار على الصحه وذلك حتي يثبت العكس 

زما يجب ان اال ان القرار سواء كان الزما تسبيبه كاجراء شكلي ام لم يكن هذا التسبيب ال 
 كلما الزم المشرع صراحه فى القوانين ٠يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي فى الواقع والقانون 

واللوائح جهه االدارة تسبيب قراراتها وجب ذكر هذه االسباب التى بني عليها القرار جلية حتي اذا 
تقاضى وسلك الطريق ما وجد فيها صاحب الشان حقا فتقلبها واال كان له ان يمارس حقه فى ال

 الذى رسمة القانون 
  )٨/١٢/٢٠٠١ قضائيه عليا جلسة ٤٥ لسنه ٦٣٠٦الطعن رقم ( 
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القرار االداري يجب ان يقوم علي سبب يبرره حقا وحكما فى الواقع والقانون وذلك كركن  
 تصرف قانوني بغير سبب من اركانه باعتبار ان القرار تصرفا قانونيا واليقوم 

  )١٨/٦/١٩٥٨ق جلسة ٤ لسنه ٦٨ طعن رقم -ادارية عليا ( 
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صحه القرار االداري تتحدد باالسباب التى قام عليها ومدي سالمتها على اساس االصول  
الثابته باالوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجه التى انتهي اليها وبحث ذلك يدخل فى 

 ميم اختصاص المحكمه للتحقق من مطابقة القرار للقانون والتاكد من مشروعيتهص
  )٢٦/٥/١٩٦٦ ق جلسة ٣٧ ق ، ٧ لسنه ٤٤٤طعني رقمي ( 



 

 ٤٤
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فى خصوص ركن السبب فان حاله واقعيه تسبق العمل االداري وتبرر قيامه واذا كانت  
 الذي اقامت عليه قرارها فانه ينبغي ان يقوم االدارة فى االصل غير ملزمه بان تفصح عن السبب

 على سبب مشروع 
  )٤٩/٤/٨٢٢ ملف ٧/٢/١٩٧٩طعن رقم (

 %��2�� o�x �|�1 

ان القرار االداري مثله مثل اى تصرف قانوني يجب ان يقوم على اسباب مشروعه تبرر  
فانه يكون فاقد  اما اذا صدر قرارا اداريا بال مبرر او سبب الصداره ٠٠اصداره حقا وحكما 
 للشرعية متعينا الغاؤه 
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فى القرارين محل الطعن الماثل حيث جاءا مفتقرين الى ثمه اسباب تبررهما السيما وان  
جماع المستندات التى سوف يتشرف الطاعن بصفته بتقديمها لعداله الهيئة الموقره تؤكد وبحق ان 

واقع وال فى القانون حيث انه اليتضح من االوراق ثمه سند او هذين القرارين بال سند تماما ال فى ال
 محل القرارين الطعينين " ... "سبب مبرر اليقاف خط انتاج مستحضر 

c�L �M7�G �� �+� �qG 
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تم الحصول عليها من الصيدليات والشركات .... ان هناك بعض عينات من مستحضر  
مما يجعلها ) زناخه( ان بها تغير فى الرائحه - على فرض صحه ذلك -وتبين تج الموزعه للمن

 غير صالحه لالستخدام االدمي 

a��� ?'����1 �	�� � .�� Z�G 

الشركة المصرية ( هو انه قد تم تخزين هذا المنتج بمعرفة الصيدليات والشركة الموزعه  
المدونه على كل عبوه على حده والتي تقرر على نحو خاطىء ومخالف للتعليمات ) لتجارة االدوية
 بوضوح تام 
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وحيث تمت مخالفه ذلك تماما بان ترك المنتج معرضا الشعة الشمس لعدة ايام متتاليه حتى  
 يتم تدبير مكان له داخل المخازن او الى ان يتم تصريفه وتوزيعه 
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 يحفظ بهذه الطريقة الخاطئه والمخالفه للتعليمات -يا كان نوعه  ا-هل يمكن الي منتج  
 !!  المدونه عليه اال يفسد او يتغير لونه او رائحته ؟

 ?�h� p7�;�� #� ���� 

 يتعرض لهذه الظروف - وحتي لو لم يكن لبن اطفال اوخالفه -ان أي منتج ايا كان  
لتخزين ان يفسد وتتغير خواصه الطبيعيه من القاسية فى التخزين وهذا االسلوب الغيرمسئول فى ا

 والطعم حيث اللون والرائحة
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 وتخزينه بطريقه صحيحه لكان احتفظ بصالحيته وخواصه الطبيعيه دون ثمه تغيير  

 dA #�1 

يتضح انه بالفرض الجدلي بوجود عبوات صارت غير صالحه وتغيرت رائحتها وبات بها  
 ذلك يكون راجعا لسوء التخزين والحفظ وال دخل تماما لخط االنتاج ومراحله فان) تزنخ(رائحه 

 ومكونات المنتج فى ذلك حتي يتم ايقاف انتاج هذا المنتج 

 a�+ ��4 @
����1 

واضح وجلي باالوراق سواء كانت االوراق الرسمية الصادره عن جهات رسمية تابعه لوزارة  
وخلوه من ثمه ( محل التداعي منتج الالمؤكده لصالحية الصحه لصالح الشركه رئاسة الطاعن  و

او تلك الصادرة عن ذات الجهات ضد الشركة رئاسة الطاعن  والمقرره بعدم ) رائحه تزنخ 
وهذه المستندات ) تزنخ(صالحيه المنتج وان به تغيير فى الخواص الطبيعيه من حيث الرائحه 

 كالتالي 
 ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨،  ١٥٧لكل تشغيله من التشغيالت ارقام  .١

١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، 
١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، 
١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، 
 الهيئة العامه للمستشفيات والمعاهد - صادر من وزارة الصحه تقرير ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧

يقرر صراحه بعبارات ) وحده تسجيل االغذية الخاصة  ( المعهد القومي للتغذيه -التعليمية 
 ال لبس فيها وال غموض بان 
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ان جماع هذه التشغيالت خرجت من المصنع التابع للشركه رئاسة الطاعن  سليمة تماما وليس  
 بان ثمه عينات من - المخالف للحقيقة - وحتي على الفرض الجدلي ٠٠بها ثمه شائبه 

فان ذلك ) تزنخ ( هذه التشغيالت قد صابها التغير فى الخواص الطبيعيه من حيث الرائحه 
ه االنتاج بزمن طويل ولتعرض المنتج لظروف معينه على النحو السالف يكون بعد مرحل

 ذكره تفصيال 
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 ٠٠بان خط االنتاج ليس به ثمه عيوب فنيه او غير فنيه تؤثر على المنتج بما يبرر ايقافه  
 وهاهو دليل قاطع على عدم مشروعيه القرارين الطعينين 

 ١٨٣ بشان التشغيالت ارقام  االدارة المركزيه للمعامل-حه عن وزارة الصالتقارير الصادره  .٢
 ،١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤  
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 سلبي :  اختبار الزناخه - 
  بكتريولوجيا ١٩٩٢ لسنه ٢٠٧٢ العينه مطابقه للمواصفه القياسية رقم - 

  :8�)�� ;=1 

بان المنتج حينما خرج من المصنع التابع للشركة رئاسة الطاعن  كان صالحا وليس هذا  
 بل وانه بعد طرحه للتداول واالسواق حيث ان العينات التى اخذت بمعرفة ٠٠فحسب 

ومن ) الشركة المصرية لالدوية ( االدارة المركزيه للمعامل اخذت من الشركة الموزعه 
ن المصنع بفتره زمنيه طويله وهو االمر الذى يؤكد ان خط الصيدليات اى بعد خروجها م

االنتاج بالمصنع ليس به ثمه عيوب تؤدي الى تغير المنتج فى خواصه الطبيعيه وهو 
مايجعل القرارين الطعينين معدومي السند والسبب المبرر الصدارهما مما يصل بهما الي 

 حد انعدام المشروعيه المبرر لاللغاء 
 والذى ١٤/١٢/٢٠٠٥ر من االدارة المركزيه للشئون الصيدليه المؤرخ التقرير الصاد .٣

 ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧خالفا للحقيقه الواقع  بان التشغيالت ارقام (قرر



 

 ٤٧

١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، 
١٨٦، ١٨٥،  ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، 
١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، 
(  غير صالحة لالستهالك االدمي  لتغير خواصها الطبيعيه من حيث الرائحه ١٩٩ ، ١٩٨
 ) تزنخ 
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ستفيد منها فى مجال بحث التى جاءت فى مجملها مخالفه للحقيقه والواقع اال اننا يمكن ان ن 
مدي مشروعيه القرارين محل الطعن الماثل حيث انه بمفهوم المخالفه لما جاء بهذا التقرير يتضح 
ان كافة التشغيالت المشار اليها فى هذا التقرير كانت سليمة وقتما خرجت من المصنع التابع 

سىء والمخالف للتعليمات للشركة رئاسة الطاعن  وانما حدث بها بعد ذلك ولظروف التخزين ال
االمر الذى يؤكد ان خط االنتاج ) تزنخ(واللوائح تغيير فى الخواص الطبيعيه من حيث الرائحه 

ليس به ثمه عيوب تبرر ايقافة وهو مايجعل القرارين الطعينين مبتورين السند والدليل على الصحه 
 جديرين بااللغاء 
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 حيث ان الثابت بما اليدع مجاال للشك ان هذا التقرير قد جاء مشوبا بالبطالن ٠٠وذلك  
ديد من التقارير والمستندات المؤكده لصالحيه المنتج وخلوه من ثمه رائحه لتناقضة وتضاربه مع الع

 ) تزنخ(
 المعهد القومي للتغذية -تقارير صادره من وزارة الصحه  فان هناك ٠٠فكما اسلفنا القول  

 اكدت جميع هذه التقارير بان هذه التشغيالت جميعا صالحه ١٩٩ حتي ١٦٦عن التشغيالت من 
 كروبيولوجية ومطابقه من الناحيه الكيميائية من الناحيه المي

 المشار اليه مع جماع هذه التقارير ١٤/١٢/٢٠٠٥وهو مايؤكد تناقض التقرير المؤرخ  
 )وزارة الصحه ( الرسمية الصادره عن جهه تابعه ايضا لذات الوزارة   
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 ١٨٣رقام  بخالف تقارير االدارة المركزيه للمعامل التي اكدت بان التشغيالت ا٠٠هذا  
 ١٩٩٢ لسنه ٢٠٧٢ اختبار الزناخه بها سلبي والعينه مطابقة للمواصفه القياسية رقم ١٩٤حتي 

  ١٤/١٢/٢٠٠٥بكتريولوجيا وهو مايتضارب مع التقرير المشار اليه المؤرخ 
 الصادر عن االدارة المركزيه ١٤/١٢/٢٠٠٥اضافة الى ذلك كله فان التقرير المؤرخ  

 ٠٠رب ويتناقض مع تقرير اللجنه المشكلة من كبار اساتذه كلية الصيدله للشئون الصيدليه يتضا
 به ) تزنخ ( جامعة القاهره والذي جاء مؤكدا لصالحيه المنتج وعدم وجود ثمه رائحه 

وهو مايقطع وبحق بانهيار ثمه دليل قد يستمد من هذا التقرير المشار اليه لتناقضه  
لصادره من جهات رسمية حكوميه تابعه ايضا لوزارة وتضاربه مع عشرات التقارير االخري ا

 الصحه 
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  وان تسلمت الشركة رئاسة الطاعن  اخطارا من الشركة ٢٨/١١/٢٠٠٤حيث سبق بتاريخ  
 المصرية لتجارة االدويه فحواه 
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عدد ثالثه تقارير صادره من االدارة المركزية للمعامل عن وقد ارفق بهذا الخطاب  
 لسنه ٢٠٧٢ تفيد انها غير مطابقه للمواصفه القياسية ١٦٨،  ١٦٧ ، ١٦٦التشغيالت ارقام 

 مؤرخين فى ١٦٧ ، ١٦٦ والثابت من هذه التقارير ان التقريرين عن التشغيلتين ٠٠ ١٩٩٢
  ٢٢/١١/٢٠٠٤ مؤرخ ١٦٨ ، والتقرير االخير الخاص بالتشغيله ١٣/١١/٢٠٠٤

) ارة المركزيه للمعاملاالد( صدر تقرير من ذات الجهه ٣٠/١١/٢٠٠٤وعقب ذلك وبتاريخ 
  وانتهي التقرير الى االتي١٦٨ ، ١٦٧ ،١٦٦عن ذات التشغيالت ارقام 

��	���:��א�2����א	ز!�2 �−�

�������و	و#����١٩٩١	�! ��٢٠٧٢א	/�! ��ط��- �		�وא�1 �א	-������−�

,) u
(Gv2� a�+ ??!! 

 الت غير  ان التشغي٢٢/١١/٢٠٠٤ ، ١٣/١١كيف تقرر جهه حكومية فنيه بتاريخي  
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يام تقرر ذات الجهه بان ذات التشغيالت سليمه ومطابقة أمطابقة للمواصفات وبعد اقل من عشرة 
 !!للمواصفات؟

 ماجده على السيد ٠د( ان التقريرين موقعين من ذات رئيس القطاع ٠٠والجدير بالذكر  
 الصادره عنها وهو االمر الذى يؤكد مدي تخبط جهه االدارة وعدم مصداقيه بعض التقارير) رخا

 الذى ١٤/١٢/٢٠٠٥ذين شابا التقرير المؤرخ لوهو مايجعلنا نقرر وبحق ان التناقض والتضارب ال
قد يكون ركيزه القرارين محل الطعن الماثل مع باقى التقارير المودعه ملف التداعي هو تناقض 

د تحليل ذات  يمكن معه القول بانه اذا اعي٠٠ليس بجديد ومعتاد من جهه االدارة على نحو 
 لوتم تحليلها ٠٠ والمنتهي بانها غير صالحه ١٤/١٢/٢٠٠٥التشغيالت الوارده بالتقرير المؤرخ 

مره اخري ستصبح النتيجه مختلفه تماما ويتضح ان هذه التشغيالت صالحه وليس بها ثمه عيوب 
 ب ومسلك جهه االدارة أ فهذا هو د٠٠

 dA #�1  

دليل الذى قد يستمد من تقرير االدارة المركزيه للشئون ومما تقدم يتضح تهاتر وانهيار ال 
 بفرض انه (  مما يجعله جديرا باالطراح وعدم التعويل عليه ١٤/١٢/٢٠٠٥الصيدليه المؤرخ 

 )صالح فى االصل للتعويل عليه فى القرارين المطعون عليهما 

a�+ Z�� �� 

ه سند او سبب مبرر الصدار  فانه قد بات واضحا يقينا انعدام ثم٠٠ومن جماع ماذكرنا  
بهما الى حد البطالن وانعدام المشروعيه على نحو  القرارين المطعون فيهما على نحو ينحدر

 يستوجب قانونا الغاؤهما 
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 للقرار االداري هدفان اولهما تحقيق المصلحه العامه وثانيهما تحقيق الهدف الذى ٠٠بداية  
خصصه المشرع الصدار هذا القرار فاذا حاد مصدر القرار عن اى منهما غدا قراره باطال لكونه 

عيوب القرار االداري الموجب اللغائه مشوبا باالنحراف فى استعمال السلطه ذلك العيب الهام من 
والمتمثل فى استخدام رجل االدارة لسلطاته بغيه تحقيق غايه غير مشروعه لتعارضها مع المصلحه 

 العامه او مع الهدف الذى حدده القانون الصدار القرار 
�
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فيه يكون  ف٠٠به االنحراف عن الهدف المخصص من اهميه وغموض سببه اتسامة بالدقه  
 القرار باطال حتى ولو ابتغي مصدره تحقيق مصلحه عامه 

 ���د�א!س�#1/��/�و�5�Mذא�א	��ن���ل�د
انه اذا كانت القاعده ان القرارات االدارية جميعها وبغير استثناء يجب ان تستهدف تحقيق  

وجوب المصلحه العامه فان هناك ايضا قاعده اخري تضاف الى هذه القاعده وتكملها وتقضى ب
استهداف القرارات االدارية تحقيق االهداف الذاتيه المتخصصه التى عينها المشرع فى المجاالت 

 المجدده لها 
  )٣٣٦ الوسيط فى القانون االداري والقضاء االداري ص -محمد انس جعفر / د( 
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فى هذه الحاله كلما كان الباعث على ويكون القرار االداري مشوبا باالنحراف بالسلطه  
اتخاذه هو تحقيق هدف غير الذى اراده المشرع حين منح االدارة السلطه فى اتخاذ هذا القرار 
بالذات واليهم بعد ذلك ان يثبت ان االدارة كانت تهدف من القرار الذى اتخذته تحقيق مصلحه 

 ع عامه مادامت هذه المصلحه غير المصلحه التى حددها المشر
  )٢٩١مصطفى كامل ، رقابه مجلس الدوله االدارية والقضائية ص / د( 

����ود��	�������/�وאو*(�א	د��و��

 ٠٠ان الفرق بين االنحراف عن المصلحه العامه واالنحراف عن قاعده تخصيص االهداف  
 انه فى حاله االنحراف عن مبدأ تخصص االهداف يكون العضو االداري حسن النيه اليبغي اال
تحقيق الصالح العام ولكنه يستخدم مابين يديه من وسائل لتحقيق اغراض مما اليجوز ان تتحقق 

 بتلك الوسائل اومما اليختص بتحقيقها 
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ويســـتفاد مـــن طبيعـــه أان لكـــل قـــرار ادري هـــدفين احـــدهما خـــاص وهـــو الـــذى حـــدده القـــانون  
لى حاله اخري كمـا ان لـه دائمـا هـدفاعاما االختصاص وهذا الهدف تختلف درجه تحديده من حاله ا

  وهو المصلحه العامه 

  )١٣٣ عيوب القرار ا(داري ص -محمود حلمي / د( 
����ن�2	�ل�אن�/�و���M#�ل�א���2ص�א	$د�Jא	��2ص���ل�א	د��و��

 وطبيعه االختصاص فقد حدد المشرع أالهدف المخصص قد يستخلص من روح التشريع  
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اري هدفا محددا وهو المحافظه على النظام العام فاذا استعملت االدارة مثال لسلطات الضبط االد
سلطاتها فى هذا الخصوص لغير هذا الهدف كان قرارها مشوبا بعيب االنحراف بالسلطه حتى ولو 

 كان الهدف اليجانب الصالح العام 
  )١٨٠ قضاء االلغاء ص - محسن خليل ٠د( 
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فى حاله عدم تحديد المشرع للهدف الخاص الذى يتعين ان يحققه القرار يكون تحديد هذا  
 حيث يستعمل سلطته ٠٠ واستخالصه لمراد المشرع وقصده ٠٠الهدف متروكا لتفسير القاضى 

 كالرجوع الى االعمال ٠٠التقديريه فى تحديد االهداف الخاصه للقرار بكل الوسائل الممكنه 
 والمذكرات التفسيريه وتتبع المناقشات التى دارت حول القانون التحضيريه 
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و اجتهاد فى تحديد الهدف الخاص اذا ماكشف عند المشرع أانه اليكون للقاضى اى دور  
 صراحه وانما يتعين عليه ان يعمل على تحقيقه 

  )٢٦٤ ص ١٩٨٤ قضاء االلغاء سنه -طعيمه الجرف / د( 
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اليجوز اتخاذ اى من التدابير او االجراءات التى يجيزها الشارع لتحقيق هدف اخر مغاير  
للهدف االساسى الذى قصد اليه الشارع ولو كان هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه الشامل 

يتها بقاعده تخصيص االهداف وجزاء مخالفه وذلك تطبيقا لقاعده اصوليه هي المصطلح على تسم
كونها مشوبه باالنحراف بالسلطه والذى يتمثل فى عدم احترام  لتلك القاعده بطالن تلك القرارات
 االدارة لركن الغايه من التشريع 

  )٦٤٧ ص ٢٣الى ٢١ ق مجموعه احكام السنوات من ٢١ لسنه ١٦٣١محكمه القضاء االداري قضيه رقم (
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اذا ما عين المشرع غايه محدده فانه اليجوز لمصدر القرار ان يستهدف غيرها ولوكانت  
 هذه الغايه تحقيق مصلحه عامه 

  ) ٥٥٠ ص - مجموعه نعيم ١٦/٢/١٩٨٠ لسنه ١٠٠٩المحكمه االدارية العليا طعن ( 
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محكمه االدارية العليا من عدم اشتراط سوء نيه مصدر القرار للقضاء ما انتهت اليه ال 
 فالى جانب مايترتب عليه من ادخال مخالفه قاعده ٠٠باالنحراف بالسلطه هو قضاء محمود 
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تخصيص االهداف ضمن حاالت االنحراف بالسلطه فان فيه تشديدا لقبضه القضاء على رجل 
 ظل القضاء السابق والذى يشترط سوء النيه بوسع رجل االدارة الذى ينحرف بسلطته حيث انه فى

االدارة االفالت من الغاء قراره لمجرد اثباته انه كان حسن النيه حين اصدره ويترتب على ذلك 
الهروب من االلغاء مما يؤدي الى االضرار بمصلحه من اعتدي القرار المشوب باالنحراف على 

ذا القرار الخاطىء والتعويض عن االضرار التى منى حقوقه والذى كل مايصبو اليه هو الغاء ه
 بها من جرائه واليعفيه فى شىء ما اذا كان رجل االدارة سيئا اوحسن النيه 

  )١٣١ نظرية التعسف ص -سليمان الطماوي / د( 
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ي وقع فيه على اصدار قرار لتحقيق مصلحه عامه لم قد يقدم رجل االدارة نتيجه لخطأ فن 
يوكل اليه امر تحقيقها وقد يقدم على تحقيق مصلحه عامه مكلف بتحقيقها ولكنه استخدم فى ذلك 

 وسائل غير تلك التى قررها المشرع لتحقيق هذه المصلحه 
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 يتضح ان لالنحراف عن قاعده تخصيص االهداف وجهين هما  
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وفى هذه الصوره يستعمل رجل االدارة سلطته التقديريه فى تحقيق اهداف عامه غير منوط  
 بين االهداف التى يتعين على رجل االداره ان  حيث ان القانون لم يجعلها من٠٠به تحقيقها 

 يحققها باستعمال مابين يديه من سلطات 
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ويرجع وجه الخطأ فى هذه الصوره من صور االنحراف عن الهدف المخصص الى  
 ذلك ٠٠دف عام منوط به تحقيق وسيله غير مقرره قانونا استعمال رجل االدارة فى سبيل تحقيق ه

انه اذا كان االصل هو حريه رجل االداره فى اختيار وسيله مواجهه الحاله فان مناط ذلك اال 
وقد يرجع تجاهل  ٠٠يفرض عليه القانون وسيله بعينها لتحقيق الغايه التى يريد الوصول اليها 

 ونها اكثر تعقيدا ومشقه وقد تستغرق وقتا اطول واخيرا وهو  لك٠٠رجل االدارة للوسيله المشروعه 



 

 ٥٣

 المهم فقد تحاول االداره تحقيق اغراض ماليه بغير الطريق المقرر لذلك 
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 الى ان  Mourgeonوقد وجد هذا االتجاه تاييدا من بعض الفقه الفرنسى حيث ذهب  
 يمكن ان يوجد انحراف فى االنحراف بالسلطه اليختلط باالنحراف فى استعمال االجراء حيث

 انه رغم االرتباط ٠٠ ومفاد ذلك ٠٠استعمال السلطه دون ان يوجد انحراف فى االجراء والعكس 
بين االنحراف باالجراء واالنحراف بالسلطه فى كثير من االحوال اال ان التالزم بينهما ليس امرا 

 اليخفى دائما انحرافا فى استعمال ضروريا ولهذا يمكن التمييز بينهما حيث ان االنحراف باالجراء
 السلطه 
وقد ارجع بعض هذا الفقه سبب االستقالل الى اختالف طبيعه كال منهما وذلك لتعلق  

االنحراف باالجراءات بعدم المشروعيه فى الشكل واالجراءات فى القرار االداري وهو فى ذلك 
 يختلف عن عيب االنحراف بالسلطه 

( Mourgeon la repression admimisrative , the toulous . ١٩٦٠ .p ٢٩٣) 

( Eisenmanr , cours de droit odministratif - ١٩٥٨ - p ٢٠٧ ) 
( Camus . Reflexion sur le detournement de procedure R.D.P ١٩٦٦ p ٦٨) 

( Reynoud , le detournement de procedure, the, paris, ١٩٥٠, p ١٤٢) 

 ) ومابعدها ١٢٨موسى ؛ فكره االنحراف باالجراء ص  فؤاد محمد ٠د( 
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وذهب بعض الفقه الفرنسى الى الحاق االنحراف باالجراء بعيب االنحراف بالسلطه حيث  
وبذلك فان االنحراف باالجراء  ٠٠تتعمد فيه جهه االدارة استعمال اجراء اداري بدال من اجراء اخر 

 ليس له ذاتيه مستقله 
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االتجاه بتاييد واسع من الفقه المصري والذى ذهب الى انه اذا استعملت االدارة االجراءات  
غير تلك المقرره قانونا فهي بذلك تستعمل االجراءات فى غير موضعها ولغير الهدف المخصص 

 ومن ثم فان االنحراف باالجراء ليس عيبا جديدا ٠٠الهداف وبذلك تخالف قاعده تخصيص ا
 فاذا خالف رجل االدارة الهدف المخصص فانه يرتكب ٠٠يختلف عن عيب االنحراف بالسلطه 

انحراف بالسلطه فى صوره مخالفه قاعده تخصيص االهداف حيث ان رجل االدارة وان كان منوطا 
 ماحدده له القانون من وسائل به تحقيق الهدف اال انه لم يستعمل فى ذلك 

 ) ومابعدھا٣٩ المباديء العامه لCجراءات ا(دارية غير القضائيه ص -مصطفى عفيفي / د( 

( Chopus ( R ) , droit administrative denerol ٥٩ edition ١٩٩٠ mont chrestirn , poris ) 

( Gay ( R ) la nation de detournement de procedure malonges Eisenmann , ١٩٧٥ p ٣٢٣ )  

  )٣٧٢مصطفى ابوزيد فھمي ، القضاء ا(داري ومجلس الدوله ص / د( 
  )٣٤٤سف ص ع نظريه الت-سليمان الطماوي / د( 
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سواء كان االنحراف باالجراء عيب مستقل من عيوب القرار االداري ام كان صوره  
لمقام انه فى حاله توافره فى القرار االداري فان ذلك يعد لالنحراف بالسلطه فان ما يعنينا فى هذا ا

 مسوغا لطلب الغاء هذا القرار 
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وبتطبيق وانزال كافه المفاهيم القانونيه والفقهيه والقضائيه سالفه الذكر على واقعات التداعي  
جاءا وبحق مشوبين الماثل ومدونات القرارين محل الطعن الماثل يبين وبجالء ان هذين القرارين 

بعيب االنحراف بالسلطه واساءه استعمالها فضال عن االنحراف باالجراء والهدف المخصص وذلك 
 على التفصيل التالى 
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فنيه الصحيحه الصادره عن بمطالعه اوراق الطعن الماثل يتضح وبجالء ان كافة التقارير ال 
االدارات الفنيه التابعه لوزارة الصحه اجمعت فى مضمونها على عدم وجود ثمه عيب بمستحضر 

 واء قبل التصنيع او اثناء التصنيع اوبعد االنتهاء من تصنيعه فجاءت تقارير الجهات االتيه س"..." 
  االدارة المركزيه للمعامل -
 صيدلية  االدارة المركزيه للشئون ال-
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  المعهد القومي لالغذية -
  اللجنه المشكله من كبار اساتذه كلية الصيدله جامعه القاهرة  -
  BABY ZAN صاحبه العالمه التجارية  milchwerke .. mittelelbe الشركة االلمانيه -
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وه من ثمه رائحه ومطابقته للمواصفات العالمية والمصرية وخل... منتج العلى صالحية  
 )تزنخ(كريهه 
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 غير صالح لالستخدام لتغيير خواصة الطبيعيه من ١ -فقد قرر بان مستحضر بيبي زان  
 )تزنخ (حيث الرائحه 
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انه بمفهوم المخالفه لما تقدم فان المنتج المذكور قد تم تصنيعه وخروجه من الشركه رئاسة  
 ولكن بعد ذلك ولظروف سوء التخزين ٠٠الطاعن  سليما وصالحا محتفظا بخواصه الطبيعيه 

يه من  ادي الى حدوث تغيير فى الخواص الطبيع٠٠المخالف للتعليمات المدونه على كل علبه 
 وهو االمر الذى يتاكد معه ان خط االنتاج الموقوف - بفرض صحه ذلك -) تزنخ (حيث الرائحه 

 بالقراريين محل الطعن الماثل ليس به ثمه عيوب من شانها اصابه المستحضر بثمه عيب 
تي القراريين المطعون عليهما مقررين ايقاف خط االنتاج دونما سبب قانوني قد أومع ذلك  
 عي مبرر لذلك او واق
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وكان من المعلوم ان الهدف المنشود من مثل القراريين المطعون عليهما هو تحقق الصالح  
 العام ومراقبه المواد الغذائية حفاظا على الصحه العامه لالطفال 
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لعله بات من الواضح الجلي ان جهه االدارة انحرفت بسلطتها متخذه اجراء حاد عن الهدف  
ا القراريين المطعون عليهما دونما ان يكون هناك مبرر فني اوطبي المنشود وذلك باصداره

 اوقانوني الصداره على نحو يستوجب معه الغاء هذا القرار 
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ن عيب اساءه استعمال السلطه المبرر اللغاء القرار االداري او التعويض عنه يجب ان ا 
 يشوب الغايه منه ذاتها بان تكون االدارة تنكبت وجه المصلحه العامه التى يجب ان يتغياها القرار 

 واصدرته بباعث اليمت لتلك المصلحه 
  )١٥/٢/١٩٥٦ ق جلسه ٢ لسنه ١٥١٩طعن رقم ( 

رار االداري تتحدد باالسباب التى قام عليها ومدي سالمتها على اساس ان صحه الق 
االصول الثابته فى االوراق وقت صدور القرار ومدي مطابقتها للنتيجه التى انتهت اليها وبحث 
 ذلك يدخل فى صميم اختصاص المحكمه للتحقق من مطابقه القرار للقانون والتاكد من مشروعيته 

  )٢٦/٥/١٩٦٦ق جلسه ٨ق لسنه ٧ لسنه ٤٤٤طعني رقمي ( 
عيب اساءه استعمال السلطه او االنحراف بها وهو مايقابل ركن الغايه فى القرار من  

العيوب القصديه فى القرار االداري ويقوم حيث يكون لدي االدارة قصد االساءه او االنحراف بحيث 
 تهدف من القرار قصدا اخر غير المصلحه العامه 

  )٢٧/١١/٢٠٠١ ق جلسه ٤٤ لسنه ١٠٠٥ ، ١٠٠٠ ، ٩٨١الطعون ارقام ( 
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وكان المشرع قد استوجب ان يكون القرار االداري مبتغيا تحقيق مصلحه عامه فاذا اصدرت  
جهه االدارة قرارا لم تتوافر فيه المصلحه العامه او تتعارض معها فان هذا القرار يكون معيب 

 ها باالنحراف بالسلطه واساءه استعمال
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حيث ثبت يقينا على النحو المتقدم ذكره تفصيال ان القرارين محل هذا الطعن قد جاءا  
  فضال عما شابهما من انحراف عن الهدف المنشود ٠٠معدومين السند والسبب المبرر الصدارهما 

اعي تؤكد وبحق بانعدام وجود ثمه عيب فى فقد صدر على الرغم من ان كافة اوراق التد 
 .... خط االنتاج يكون من شانه احداث ثمه عيوب فى مستحضر 

 وحيث ان القرار االداري يجب ان تتغيا جهه االدارة من اصداره تحقيق مصلحه ٠٠هذا  
 عامه 
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لعله من الواضح الجلي عدم وجود ثمه مصلحة عامة فى اصدار مثل هذين القرارين  
 الباطلين
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 فقد تحقق من وراء هذين القرارين ضررا جسيما عاما السيما وان الشركة رئاسة الطاعن هي  
 واستمرارها فى وجودها فى السوقو... الشركة الوحيدة على مستوي مصر والشرق االوسط المنتجه 

 ذلك االحتكار الذى دام اكثر من -االنتاج من شانه منع احتكار الشركات االجنبية لهذه الصناعه 
 فضال ٠٠ وكذلك يعمل علي توفير العمالت الصعبه حرصا على اقتصاد البالد -نصف قرن 

والتي كانت عن توفير المصروفات االضافية التى كانت تنفق فى الشحن والنقل والتفريغ وخالفه 
تضاف على ثمن المنتج فيثقل من كاهل المستهلك او يكلف الدولة اعباء ماليه ضخمة اذا حاولت 

 فان استمرار الشركة رئاسة الطاعن فى العمل واالنتاج يؤكد ٠٠ اضافة الى ذلك كله ٠٠دعمه 
ي وبيقين ان مصر ليست بالدولة المستهلكة فقط بل هي دوله منتجة ومصنعه وهو هدف قوم

 حادت عنه جهه االدارة باصدارها القرارين المطعون عليهما 
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علي النحو الوارد سلفا قد انطوت علي دفاع يوصف بما يوصف بـه الـدفاع الجـوهري والـذي  
 يتغير به وجه الرأي في الدعوى 
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 بل أن أسباب قضائها .. تماما فمحكمة القضاء اإلداري لم تعر ذلك الدفاع الجوهري اه 
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 الطعين خلت من إيراده والرد عليه 
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مـــن .. ومـــا أوجبـتــه محكمـــة اـلــنقض ..  مـــن ـقــانون المرافعـــات ١٧٨مـــا نصـــت علـيــه المـــادة   
 لحكم علي أوجه الدفاع الجوهرية المبداة من الطاعن اوجوب اشتمال 
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 شديد المستوجب معه إلغاءه الحكم الطعين معيبا بالقصور ال 
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مــن أن أغفــال الحكــم ذكــر وجــه دفــاع أـبـداه الخصــم ال يترـتـب عليــه بطــالن الحكــم وعـلـي مــا  
جــري ـبـه قضــاء هــذه المحكمــة إال إذا كــان هــذا اـلـدفاع جوهرـيـا ومــؤثرا ـفـي النتيجــة الـتـي انتهــي إليهــا 

كاـنـت ـقـد بحثـتـه لجــاز أن تتغـيـر ـبـه هــذه النتيجــة إذ يعتـبـر عــدم بحــث الحكــم بمعـنـي أن المحكمــة ـلـو 
مثل هذا الـدفاع قصـورا فـي أسـباب الحكـم الواقعيـة ممـا يترتـب عليـه الـبطالن طبقـا للفقـرة الثانيـة مـن 

  مرافعات ١٧٨المادة 
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أن المشرع وضع الباب السادس عشر من البيانات العامة للحكم التي يترتـب عليهـا .. بداية 
 ١٧٨ة وهــو مــا نصــت علـيـه المــاد.. والخطــأ ـفـي اـلـرد عـلـي أدـلـة اـلـدعوى وهــو القصــور .. اـلـبطالن 

  ١٩٧٣ لسنة ١٣مرافعات والمعدلة بالقانون 
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.. علـــي  المحكـمـــة أن تـبـــين مصـــدر الواقـعـــة الـتـــي تبـنـــي عليهـــا حكمـهـــا ـمـــن أوراق اـلـــدعوى 
وبمعنــي أخــر ال يجــوز للمحكمــة أن تبنــي حكمهــا علــي واقعــة استخلصــتها مــن مصــدر منــاقض لمــا 

 اثبتته 
  )٦٧٤ الموسوعة العلمية للدعاوي ص – محمد منجي/ د( 
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 من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامه في بحث المستندات المقدمة لها وفي 
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 متي كان استخالصها سائغا الواقع  استخالص ما تراه متفقا مع
 )  ق ٥٤ لسنة ٧٧٢ طعن رقم ٢١/٥/١٩٨٥نقض ( 
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ثابت من مطالعة أسباب الحكم الطعين والتـي اعتكـزت عليهـا وصـوال لمنطـوق قضـائه كان ال 
 أنها قد تضمنت قاله مبتور فحواها وانعدام سندها .. محل الطعن 

 I k�m} �91 

أن الطاعن لم يتقدم بثمة طلبات لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إلعادة تشغيل خـط  
 والمودع حافظة مستندات ١٣/١١/٢٠٠٨ الوارد من الجهاز المؤرخ وقد أكد ذلك الكتاب.. اإلنتاج 
وـلــم ينكـــر الطـــاعن بصـــفته هـــذا القـــول ممـــا ال تكـــون معـــه اإلدارة ملزمـــة  .. ٢٧/١٢/٢٠٠٨جلســـة 

 بإصدار قرار إعادة الشغيل 
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 تنم عن استخالص غير سائغ من محكمة القضاء اإلداري ألدلة الطاعن والمقدمة لهيئتها 
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أن جهـاز مدينـة العاشـر مـن رمضـان ليسـت هـي الجهـة المنـوط التقـدم .. لما هو ثابت بداية  
وليس أدل علـي ذلـك مـن أنهـا ليسـت هـي مصـدرة القـرار بوقـف خـط .. إليها بطلبات إعادة التشغيل 

ين ٕوانمـا كـال األمـروليست هـي الجهـة المنتـدب عنهـا اللجـان القائمـة بفحـص خـط اإلنتـاج .. اإلنتاج 
 ثبت صدورهما عن وزارة الصحة والسكان .. 
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فقـــــــد ثبـــــــت مـــــــن مســـــــتندات الطـــــــاعن والمقدمـــــــة بهيئـــــــة محكمـــــــة القضـــــــاء اإلداري بجلســـــــة  
 اإلدارة المركزية للشـئون الصـيدلية – أن الطاعن تقدم بمطلبه لوزارة الصحة والسكان ١٧/٢/٢٠٠٧

ار الصـادر عـن اللجنـة المنتدبـة بموافقـة الـوزارة وهذا علي سـند مـن القـر... إلعادة تشغيل خط إنتاج 
ٕواعادة الثقـة فـي هـذا المنـتج وقـد اعتمـدت تلـك .. والتي أوصت بإعادة التشغيل الكمي لخط اإلنتاج 

  من كال من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة ١٨/٦/٢٠٠٦التوصيات بتاريخ 
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حكمـة أول درجـة إال انهـا لـم تلـم بـه وتقسـطه حقـه فيمـا كان علـي بسـاط البحـث أمـام عدالـة م 
والـتـي اتضــحت كنهتهــا ـفـي كــون جهــاز تنمـيـة مديـنـة العاشــر مــن .. انطــوي علـيـه مــن دالـلـه وحجـيـة 
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ويكفيــه فــي ذلــك .. رمضــان لــيس فيــه مــا يــدعو الطــاعن نحــو التقــدم بمطلبــه إلعــادة التشــغيل إليــه 
 سلفا واستبان أمره من المستندات المتقدم بهـا لمحكمـة التقدم بمطلبه هذا لوزارة الصحة كيفما أوضح

 القضاء اإلداري
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فضــال عمـا انطــوت .. تعـد مخالفـة جســيمة اقترفتهـا هيـئـة المحكمـة وقصــور شـديد ـفـي البيـان  
 مــع األدلــة التــي عليــه مــن داللــة نحــو كــون مــا انتهــت إليــه فــي منطــوق قضــاءها الطعــين ال يتوافــق

خلــت تمامــا ممــا يــدلل علــي أن الطــاعن لــم ينكــر أنــه لــم يتقــدم والتــي انطــوت عليهــا أوراق التــداعي 
 بطلبات إعادة التشغيل في أن ظاهر األوراق وباطنها أكد خالف ذلك 
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 أن يكـــون وبمعنـــي أخـــر يجـــب.. يجـــب علـــي المحكمـــة مراعـــاة توافـــق المنطـــوق مـــع األدلـــة  
 استظهار المحكمة لألدلة في الدعوى متوافقا مع ما انتهت إليه في منطوق حكمها

  )٦٧٤ المرجع السابق ص –محمد المنجي / د ( 
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 قاله أن للمحكمة السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة إليها 
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 ها فيما إرتأت أنه الواقع في الدعوي أن يكون بحثها للمستندات كاشف بذاته عن سند
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مـمــا يتـعــين مـعــه .. أســباب القضـــاء الطـعــين بالقصــور الشـــديد ـفــي بيــان مصـــدر قالتـهــا تلــك 
 إلغاءه 
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أنه من المتعين علي هيئة المحكمة أن تفصح عن مصادر أدلتهـا التـي كونـت منهـا .. بداية  
شريطة أن يكون لها مأخـذها الصـحيح فـي األوراق حتـى يتسـني للمحكمـة العليـا .. عقيدتها وفحواها 

 نتيجة التي خلصت إليها أن تتأكد من كون األسباب التي أقيم عليها القضاء وردت سائغة مع ال
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إال أنـه .. إذا كان لمحكمة الموضـوع الحـق فـي تقـدير أدلـة الـدعوي واسـتخالص الواقـع منهـا 
وأن يكـون لهـا .. يتعين عليهـا أن تفصـح عـن مصـادر األدلـة التـي كونـت منهـا عقيـدتها وفحواهـا .. 

ومن ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلي النتيجـة التـي خلصـت .. ق مأخذها الصحيح من األورا
وذلك حتى يتأتي للمحكمة العليا أن تعمل رقابتها علي سـداد الحكـم وأن األسـباب التـي أقـيم .. إليها 

 مع النتيجة التي خلص إليها .. عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت باألوراق 
 ) ق ٥٤ لسنة ٧١ طعن ١٩/١٢/١٩٨٨نقض مدني ( 
 ) ق ٥٦ لسنة ١٠١٠ طعن ٢٣/٦/١٩٩٧نقض مدني ( 
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انتفـاء .. قالـه .. وكان الثابت من مطالعه مدونات القضاء الطعين أنـه قـد أورد فـي مسـبباته  
قـــرار أوجبـــت عليهـــا وذـلــك مـــن أن جهـــه اإلدارة غيـــر ملزمـــة بإصـــدار   - الســـلبي –القـــرار اإلداري 
  اتخاذه وامتنعت أوقعدت عن اتخاذ ذلك القرار القوانين واللوائح
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ـبـل أـنـه ثـبـت مخالـفـة مــا أورده لمــا هــو .. ـلـم يوضــح ـفـي مســبباته مصــدر قالـتـه تـلـك .. ســلفا 
ثابت باألوراق من امتناع جهه اإلدارة عن إصدار قـرار أوجـب القـانون صـدوره وهـو مـا يترتـب عليـه 

 لمطالبة بالغاءه قرار سلبي يحق معه للطاعن ا
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 لسـنة ١٢١السيد وزير الصناعة والتنجارة أصدر بموافقة وزير الصحة القرار رقـم .. من أن  
 وذـلــك بتشـــكيل لجـنــة برئاســـة رـئــيس الهيـئــة المصـــرية العامـــة للمواصـــفات والجـــودة وعضـــوية ٢٠٠٦

مصـــلحة الرقابـــة الصـــناعية ، مصـــلحة ( الي يمثلـــون الجهـــات اآلتيـــة متخصصـــين علـــي مســـتوي عـــ
الكيميــاء ، المجلــس الــوطني لالعتمــاد ، ممثــل عــن الهيئــة المصــرية العامــة للمواصــفات والجــودة ، 

فضــال عــن ) ممـثـل عــن وزارة الصــحة والســكان يخـتـارة وزـيـر الصــحة والســكان ، ممـثـل عــن الشــركة 
اخـتـارتهم هيـئـة المواصــفات ... ء المتخصصــين ـفـي الزـيـوت وكــون اللجـنـة ضــمت اثـنـان مــن الخـبـرا 

 والجودة من اللجان القومية للمواصفات 
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وقــد قامــت الشــركة التــي .. وضــعت عــدة توصــيات علــي ضــوء نتــائج التحالـيـل التــي أجرتهــا  
طابقـة المنـتج ووردت نتـائج تحليـل العينـات التجريبيـة لتؤكـد م.. يمثلها الطاعن بتفيذ تلك التوصيات 

 النهائي للمواصفات المصرية في جميع المعامل التي قامت باالختبارات 
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بأن يبدأ في التشغيل الكمي وبأهمية إعـادة الثقـة فـي .. أوصت اللجنه في ضوء هذه النتائج  
حظـات بعد مـا ثبـت لهـا تالفـي المالهذا المنتج بكافة وسائل اإلعالم علي المستوي المحلي والعربي 

 السابق ظهورها 

 ~)��,"118/6/2006  

 اعتمد كال من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة هذه التوصيات  
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ٕأن جهــة اإلدارة لهــا حريتهــا فــي اختـيـار الوـقـت المالـئـم إلصــدار قرارهــا وان كاـنـت مطلقــة إال  
 ذلك أن تجد صداها الطبيعي في الوقت ..  التراخي في استعمالها أن اطالقها ال يعني اإلسراع وال

 المعقول إلصدار القرار 
 مشار إليه ٧/٢/١٩٦١ ق بجلسة ١١ لسنة ٩١٥حكم محكمة القضاء اIداري في الدعوى رقم ( 

  )١٣٦٧ ص ١٤٠٠في موسوعة القرار اIداري للمستشار حمدي يس عكاشة مبدأ رقم 
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 مـــن األوراق اـنــه ـلــيس هـنــاك ثمـــة ســـبب للتراخـــي ـفــي إصـــدار ـقــرار إعـــادة وحـيــث أن الثاـبــت 
بعـــد أن ثـبــت تالـفــي المالحظـــات الســـابق ظهورهـــا بشـــأنه عـلــي النحـــو اـلــذي ... تشـــغيل خـــط إنـتــاج 

  ١٨/٦/٢٠٠٦أوضحته اللجنة سالفة الذكر في تقريرها وهو ما تم اعتماده بتاريخ 
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 مخالفا للقانون خليقا باإللغاء بيا قرارا سلالذي يشكل في حد ذاته  
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القــرار اإلداري قــد يكــون صــريحا تعـبـر بــه جهــة اإلدارة فــي الشــكل الــذي يحــدده القــانون عــن  
ني معـين إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث مركـز قـانو

وـقـد يكــون الـقـرار ســلبيا وذـلـك عـنـدما ـتـرفض الجهــة اإلدارـيـة أو تمتـنـع عــن اتخــاذ إجــراء كــان مــن .. 



 

 ٦٣

بمعني أنه يتعين لقيام القرار السـلبي أن يكـون ثمـة إلـزام علـي .. الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون 
 الجهة اإلدارية باتخاذ قرار معين 

  )٤/٥/١٩٨٥ ق جلسة ٢٨ لسنة ٢٢٢طعن رقم ( 
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 ٤٧ مــن قــانون مجلــس الدولــة الصــادر بالقــانون رقــم ١٠مــا أورده المشــرع فــي نــص المــادة  
ويعتـبـر ـفـي حكــم الـقـرارات اإلدارـيـة رـفـض الســلطة اإلدارـيـة أو امتناعهــا عــن "  مــن أـنـه ١٩٧٢لســنة 

 ".اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح 
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حيــث أنــه كــان مــن الواجــب علــي جهــة اإلدارة إصــدار قرارهــا نحــو إعــادة تشــغيل خــط إنتــاج  
إعمــاال للتوجيــه الصــادر عــن عــن اللجنــه المنتدبــة ســالفة البيــان والمعتمــدة مــن كــال مــن وزيــر .... 

 دون ثـمـــة حاجــــة ـمـــن أن يتـقـــدم ١٨/٦/٢٠٠٦الصــــحة والســــكان ووزـيـــر التجــــارة والصــــناعة بـتـــاريخ 
نحــو إعــادة التشــغيل لكــون ذلــك المطلــب إبــدي بالفعــل مــن اللجنــة المنتدبــة واعتمــد الطــاعن بمطلبــه 

فـقـد تـقـدم الطــاعن بمطلـبـه إلعــادة التشــغيل ولكــن دون ـبـل واألكـثـر ـمـن ذـلـك تنفـيـذه ـمـن ســالفي اـلـذكر 
 جدوي وهو ما نتج عنه القرار السلبي المخالف للقانون 
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 أن محكمة القضـاء اإلداري اتـت بقالتهـا بانتفـاء القـرار اإلداري دون ثمـة ايضـاح لمصـدر إال
 قالتها تلك من أوراق التداعي التي وضح عليها مقومات القرار اإلداري المخالف للقانون 
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ـقـرار ـمـا أوضــحه هيـئـة مفوضــي الدوـلـة ـفـي تقرـيـرهم المرـفـق ـبـاألوراق واـلـذي ثـبـت مـنـه ـتـوافر ال 
 ومن كون ذلك القرار مخالف للقانون ومتعينا إلغاءه .. السلبي من تصرف جهة اإلدارة 
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اـلـذي ألــم بــه الحكــم الطعــين إيــرادا لــه بمــدونات قضــائه إال أن الهيئــة التــي أصــدرته انحرفــت  
 مما يتعين معه إلغاءه .. عنه دون ثمة سبب أو مصدر النحرافها هذا 
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أن لهيئـــة المحكمـــة الســـلطة التامـــة فـــي تحصـــيل وفهـــم وقـــائع .. إن المقـــرر قانونـــا .. بدايـــة  
 وتقدير أدلتها تقديرا صحيحا في حدود مالها من قوة قانونية في اإلثبات .. عوى الد
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المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامـة فـي تحصـيل فهـم الواقـع  
.. ٕ واطــراح مــا عــداها فــي الــدعوى وفــي وزن تقــدير األدلــة المقدمــة فيهــا واألخــذ بمــا يقتنــع بــه منهــا

وحسبه أن يقـيم قضـاءه علـي أسـباب سـائغة تكفـي لحملـه دون أن يكـون ملزمـا بتتبـع حجـج الخصـوم 
وأقــوالهم وطلـبـاتهم أو اـلـرد عليهــا اســتقالال مــادام فــي قيــام الحقيقــة الـتـي اقتـنـع بهــا اـلـرد الضــمني لمــا 

 عداها 
 )٣٢٨ – ١٠٧٦-٢-٣٨ مجموعة محكمة النقض ١٣/١٢/١٩٨٧نقض مدني ( 

 ) ق ٥٢ لسنة ٧٦٨ طعن رقم ٢٧/١١/١٩٨٢نقض مدني ( 
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بـــل أن المشـــرع وضـــع قيـــدا لســـلطة المحكمـــة فـــي .. لـــيس علـــي إطالقـــه دون قيـــد أو شـــرط  
فيجـب إال يعتمـد الحكـم علـي اسـتخالص .. تحصيل وفهم الواقع بالدعوى وهـو االسـتخالص السـائغ 

 ه مناقض لما استخلصه او يستحيل عقال استخالص واقعة من مصدر ال وجود له أو موجود لكن
 تلك الواقعة منه 
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إن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصـيل فهـم الواقـع بالـدعوي إال أن منـاط ذلـك  
 إال يعتمد علي واقعة بغير سند لها 

 )ق  ٥١ لسنة ٥٩٨ طعن رقم ٢٤/٢/١٩٨٦نقض مدني ( 
 ) ق ٥٥ لسنة ١٣٨٧ طعن ٢٤/١١/١٩٨٨نقض مدني ( 
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وـكـان الـبـين مــن مطالـعـة القضــاء الطعــين أـنـه ـقـد أورد بمــدونات قضــائه ـمـا اعتمــد علـيـه نحــو  
 عدم قبوله طلب الطاعن بإلغاء القرار السلبي باالمتناع عن إعادة تشغيل خط اإلنتاج  



 

 ٦٥

 ��;�" a�+1 

ا يفـيــد التقـــدم إـلــي وزارة الصـــحة واإلســـكان بطـلــب يرفـــق بـــه أن الطـــاعن عجـــز عـــن تقـــديم مـــ
هـي  و٢٠٠٦ لسـنة ١٢١المستندات المثبتة لتنفيذه باقي توصيات اللجنة المنتدبة بموجب القرار رقم 

 التوصيات الالزم تنفيذها لعودة خط اإلنتاج للعمل 
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 الصــادر عــن تلــك اللجنــة تؤكــد وبــالقطع قصــور هيئــة المحكمــة فــي تحصــيل مفهــوم التقريــر 
ومنطـــوق التوصـــية الصـــادرة عنهـــا والـلــذان أوضـــحا أن الشـــركة رئاســـة الطـــاعن تالـفــت المالحظـــات 

 السابق ظهورها 
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.. إعــادة الثقــة فــي هــذا المنــتج وأهميــة بــل .. أوصــت اللجنــة بالتشــغيل الكمــي لخــط اإلنتــاج  
الرقابــة فــي المســتقبل لضــمان اســتمرار االلتــزام وكــل مــا علــي الشــركة هــو مراعــاة تشــغيل إجــراءات 

 بالتوصيات والضوابط التي قررتها في هذا الشأن 
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ـمـن ـكـون الطــاعن مـلـزم بتـقـديم طـلـب يرـفـق ـبـه المســتندات المثبـتـة .. ـمـا أورده الحـكـم الطـعـين  
 لتنفيذ باقي توصيات اللجنة 
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 بعد أن تم تحليل عينات المنتج وتأكد ألعضائها مطابقتها (  اللجنة في تقريرها فقد أوضحت 
أن الشـركة رئاسـة الطـاعن قـد ) في جميع المعامل التي قامت باالختبـارات .. للمواصفات المصرية 

تالفـــت المالحظـــات ومـــن ثـــم أوصـــت بالبـــدء فـــي التشـــغيل الكمـــي واعتمـــدت توصـــيتها تلـــك بتـــاريخ 
وهـو مـا أوضـحه بعبـارات سيد وزير الصـحة والسـكان ووزيـر التجـارة والصـناعة  من ال١٨/٦/٢٠٠٦

 صريحة تقرير هيئة مفوضي الدولة 
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فـــإن قاـلــة محكمـــة القضـــاء اإلداري الـتــي نحـــن بصـــددها قـــد تجـــاوزت القـيــد اـلــذي طوقـــه بهـــا  
 هيـئـة المحكمــة حـيـث أـنـه مــن غـيـر المستســاغ أن تقضــي.. المشــرع ـفـي االســتخالص الســائغ للواـقـع 

بعــــدم قـبـــول مطـلـــب الطــــاعن نحــــو إلغــــاء الـقـــرار الســــلبي اعتمــــادا عـلـــي اســــتخالص غـيـــر مستســــاغ 
 ٢٠٠٦ لسـنة ١٢١التحصل عليه أو فهمه من التقرير المعد من اللجنة المنتدبة بموجـب القـرار رقـم 
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ع الـدعوى وهو مـا يـدخل القضـاء الطعـين فـي نطـاق مراقبـة المحكمـة العليـا فيمـا حصـلته هيئتـه لوقـائ
 والمرتسمة صورتها علي ذلك التقرير 
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إن كــان لقاضــي الموضــوع الســلطة التاـمــة فــي تحصــيل فهــم الواـقــع فــي الــدعوى مــن األدـلــة  
لرقابـة محكمـة إال أنه يخضـع المقدمة وفي وزن األدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض األخر 

 يف هذا الفهم النقض في تكي
 )١٦٩٣ ص ٢٨٢ س ١٦/١١/١٩٧٧ ق جلسة ٤١ لسنة ٢٣٧طعن رقم ( 
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فــإن قالــة محكمــة القضــاء اإلداري التــي نحــن بصــددها خالفــت مــا هــو ثابــت بــاألوراق علــي  
النحو الموضح سلفا وهذا لكون الهيئة التي أصدرته لم تعن بتمحيص أوراق التداعي وهو ما أسـلس 

ن استخالصها لقضاءها الطعين لم يقم علي سند مـن العناصـر المطروحـة علـي بسـاط البحـث إلي أ
 وهو ما يتعين معه إلغاء ذلك القضاء والحكم للطاعن بطلباته 
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يتحقق عيب مخالفة الثابت في األوراق إذا ما أخطـأ القاضـي مـا نقلـه مـن أوراق الـدعوى بمـا  
اللتـهـا وـفـي ذـلـك اســتهدف المشــرع وجــوب اشــتمال الحـكـم عـلـي األســباب الـتـي بـنـي عليهــا وأن يغـيـر د

يـــتم التحقـــق مـــن أن قاضـــي الموضـــوع قـــد عنـــي بتمحـــيص الوقـــائع واإلطـــالع علـــي أوراق الـــدعوى 
ومســتنداتها إذ ال تتحقــق عدالــة األحكــام إال بالتثبــت مــن فهــم القاضــي لنطــاق الــدعوى واســتخالص 

 مطروحة عليه قضاءه من عناصر 
 ) ق ١٩ لسنة ١٢طعن رقم ١/٦/١٩٥٠نقض مدني ( 
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حـيـــث أن المــــدافع عــــن الطــــاعن أورد دفاعــــا بأحقـيـــة الشــــركة ـفـــي المطالـبـــة ـبـــالتعويض عــــن 
 التي لحقت بها من جراء إصدار القرارات محل التداعي  األضرار المادية واألدبية
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مناط مسئولية الجهه االدارية عن القرارات االدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها  
بان يكون القرار االداري الصادر غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون 

لسببيه بين مجلس الدوله وان يلحق بصاحب الشان من جراء هذا الخطأ ضرر وان تقوم عالقه ا
 الخطأ والضرر 

  )٢٣/١٢/٢٠٠١ جلسة - ق عليا ٤٢ لسنه ٥٤٣٣الطعن رقم ( 
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مسئولية جهه االدارة عن قرارتها غير المشروعه مناطه ان يكون ثمه قرار مشوب بعيب او  
اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدوله وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان 

 وان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء ٠٠ رابطه السببية بين الخطأ والضرر تقوم
بااللغاء ذلك ان لكل قضاء اساسة الذى يقوم عليه فاذا انتفي ركن من االركان فان طلب التعويض 

 اليكون قائما على اساس سليم من القانون 
  )٩/١/٢٠٠٢ ق عليا جلسة ٤٥ لسنه ٢٦٣٩الطعن رقم ( 

�� a�+ Z��  

 ٠فقد استقر الفقهاء على ان االدارة ملزمه بالتعويض عن االضرار التى سببتها افعالها  
  ١٦٣ويطبق عليها فى هذا الشان احكام القانون المدني فى مادته 
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الضرر الواقع على بان المسئولية االدارية التختلف عن المسئوليه المدنية من حيث تغطيه  
 ذلك ان التعويض هو مقابل الضرر الذى يلحق المضرور من الفعل الضار واليتاثر ٠٠المضرور 

 بدرجة الخطأ والمسئول عنه او درجة غناه 
  )٥٤٥ دعوي التعويض االدارية ص -معوض عبد التواب / د( 
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 كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض  



 

 ٦٨

 وبمطالعه نص المادة المشار اليه يبين وبجالء ان المسئوليه االدارية مثل ٠٠هذا  
 المسئوليه التقصيريه تقوم على اركان ثالثه هي 

  الخطأ -  
  الضرر-  
  العالقه السببية فيما بين الخطأ والضرر -  
كن من االركان المشار اليها وتطبيقة على واقعات واوراق التداعي الماثل وبدراسة كل ر 

 :يتاكد وبجالء انعقاد كافة االركان وذلك على النحو التالي 
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 اخالل بواجب قانوني واالنحراف في االفعال الماديه عن السلوك الصحيح حال استطاعة 
 الشخص تفادي هذا االنحراف 

 ) قضايا التعويض -خالد مرسى احمد / االستاذ( 
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   بأنه اخالل بالتزام قانوني فرضة المشرع فى احكامه
  )٨٨١مصادر االلتزام ص ( 

 ��= 

قوماته وباستقراء واقعات واوراق التداعي الماثل يتضح وبجالء انعقاد ركن الخطأ بكافة م 
 وركائزه فى حق جهه االدارة حال اصدارها القرارين المطعون عليهما ويتضح ذلك فى االتي 

 انعدام وجود ثمه سند اوسبب مبرر الصدار القرارين الطعينين حيث جاءت االوراق خلوا من -أ
من شانه افساد هذا المنتج  " .... ثمه مستند يفيد وجود ثمة عيب فى خط انتاج مستحضر 

 العمل على تغيير خواصة الطبيعيه او 
 فعالم استندت االدارة فى اصدارها القرارين ٠٠من حيث الرائحه او اللون او الطعم 

 !!!!     الطعينين ؟
 كافة التقارير الصادره عن الجهات الرسمية التابعه لوزارة الصحة ذاتها قررت وبحق ان -ب

لمواصفات العالمية والمصرية وليس هو صالح لالستخدام االدمي ومطابق ل... مستحضر 
 :به ثمه زناخه ونخص بالذكر الجهات الرسمية االتية 

  المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحه - 
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  االدارة المركزية للمعامل التابعه لوزارة الصحة - 
  االدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعه لوزارة الصحة - 
 كلة من كبار اساتذة كلية الصيدله بجامعة القاهره  اللجنه الفنية المش- 

 صـــاحبة العالمـــة  MILCHWERKE ... MITTELELBE الشـــركة االلمانـيــة -
 ة أللبان األطفال  لتجاريا

 فكيف قررت جهه االدارة ايقاف خط انتاجه رغم هذه المستندات القاطعه الداللة
ها المشرع وتعسف فى استخدامها وانحرفت  ان جهه االدارة قد انحرفت بسلطتها التى منحها ايا-ج

بها عن الهدف المبتغي من القرار االداري وحادت عن المصلحة العامة التى يجب ان 
 بل واالكثر من ذلك فقد تسببت جهة االدارة ٠٠تكون اساس جوهري لكافة القرارات االدارية 

لدولة والمواطنين في االضرار ليس بالشركة رئاسة الطاعن فقط بل وبالمصلحة العامه ل
حيث ان الثابت ان الشركة رئاسة الطاعن هي الشركة الوطنيه الوحيدة فى مصر والشرق 

عدما كانت الشركات االجنبيه محتكره ألبان األطفال باالوسط التى تخصصت فى انتاج 
 وبتواجد الشركة ٠٠السوق المصرية والعربية الكثر من خمسين عاما فى هذا المجال 

  :اآلتي ن وانتاجها تحقق رئاسة الطاع
 توفير الماليين من العمالت الصعبة على الدولة والتى كانت تنفق دون داع فى - ١ 

 استيراد هذه المنتجات من الخارج 
 انشاء صناعه وطنيه محلية مواكبه للمواصفات العالمية لتؤكد ان مصر من البالد -٢ 

 المصنعه وليست مستهلكة فقط 
 المصروفات التى كانت تضاف على سعر المنتج وتثقل كاهل  توفير ماليين من-٣ 

 وأهمها مصروفات النقل والشحن والتفريغ المستهلك او الدولة فى حالة الدعم 
 جعل غذاء اطفالنا فى ايدينا ضمانا لجودته وسالمة مكوناته وكسر احتكار االجنبي -٤ 

ودة السيما وانه مع التقدم العلمي لهذا المنتج بما يجعله متحكما فى االسعار والمكونات والج
الرهيب لدي دول الغرب قد يضاف الى البان االطفال مواد من شانها التاثير عليهم سلبا 
بشكل او باخر وليس بالضرورة ان يكون التاثير فوري وانما يمكن ان يكون تاثيرا على 

 المدي الطويل 
جودة عن المنتجات االجنبية فقد لة سعر المنتج المصري المحلي الذى اليقل آ نظرا لض-٥ 

 اعتمد عليه معظم المواطنين فى غذاء  اطفالهم ففي حجب ذلك عنهم اثقال كاهلهم وزيادة 



 

 ٧٠

 اعبائهم بما اليطاق فى الظروف االقتصادية العامة للمواطنين 
لعل كافة ما تقدم واكثر منه يوضح وبحق خطأ جهه االدارة واضرارها بالصالح العام حال  
  القرارين محل الطعن الماثل اصدارها

 dA #�1 

ومن جمله ماتقدم يتضح وبيقين انعقاد ركن الخطأ بكافة مقوماته وركائزه فى حق جهه  
 االدارة وهو اول اركان المسئولية التقصيرية
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  بالمضرور نتيجه خطأ الغيراالذي الذى يلحق 
  )٢٠١ مصادر ا(لتزام ص -عبد الودود يحيي / د( 

ه او ماله فيكون حينئذ ضررا ماديا وقد يلحقه سموهذا االذي قد يلحق الشخص فى ج 
وعاطفته او ما غير ذلك من االمور التى يحرص عليها الناس فيكون أوشعوره أو شرفه أسمعته 

 دبيا أحينئذ ضررا 
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هو اخالل بمصلحة للمضرور ذات قيمة اخالال محققا اذ انه لكل شخص الحق فى سالمة  
 حياته وماله فالتعدي علي ذلك يعد ابلغ الضرر 

  )٩٦٥ مصادر االلتزام ص -السنهوري / د( 
وقد اشترط الفقه للتعويض على الضرر المادي الموجب للمسئولية التقصيرية ان يكون  

  بحق او بمصلحة ماليه للمضرور كما يشترط ان يكون محققا هناك مساسا
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يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي ان يكون هناك احتماال بمصلحة ماليه  
  للمضرور 

 )٧٣٩ ص ٢١ مجموعه المكتب الفني س ٢٥/٥/١٩٧٠نقض جلسة ( 
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ر المادي ان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع يشترط للحكم بالتعويض عن الضر 
 بالفعل او ان يكون وقوعه فى المستقبل حتميا 

 ) ق ٤٥ لسنه ٦٣٤ طعن رقم ٢٧/٣/١٩٧٩نقض جلسة ( 
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وكان الثابت من اوراق وواقعات التداعي الماثل ان الشركة رئاسة الطاعن قد اصيبت بابلغ  
 جهه االدارة باصدارها القرارين محل التداعي وهذه االضرار على االضرار المادية من جراء خطأ

 النحو التالي 
) المنتج محل التداعي(الشركة رئاسة الطاعن لديها مخزون هائل من مكونات مستحضر 

 وهذا المخزون معرض للتلف والفساد من جراء ٠٠تبلغ قيمته اكثر من عشره مليون جنيه 
 ٤٠٠رئاسة الطاعن تتحمل اجور ومرتبات اكثر من طول تخزينه وعدم تصنيعه لشركة 

منهم الطبيب والصيدلي واالستشاري والفني والمالي ) اربعمائة عامل ( موظف وعامل 
الذين يتقاضون مرتبات ضخمة جدا دونما ان يؤدي أي منهم ثمه عمل او انتاج ثمه منتج 

الت والمعدات والماكينات االمر الذى يكلف الشركة مبالغ طائلة شهريا دون فائدة تعرض اال
التى تستخدم فى االنتاج للتلف من جراء ايقاف تشغيلها لفتره طويله االمر الذى يكلف 

الجنيهات الستيراد ماكينات اخري او حتى من ماليين عشرات الالشركة رئاسة الطاعن 
اصالح ماقد يتلف منها اصابة خط االنتاج بالتلوث من جراء عدم تشغيله وهو مايكلف 
الشركة رئاسة الطاعن مبالغ هائله العادة تنظيفه وتعقيمه وجعله صالحا لالستعمال مرة 

 اخري 
 فان ايقاف خط االنتاج يسبب للشركة رئاسة الطاعن خسارة كبيرة ناتجه ٠٠فضال عن ذلك 

عن عدم استطاعتها الوفاء بالكميات المطلوبه منها داخل مصر وخارجها وهذه الخسارة 
 على الشركة من كسب ومالحقها من خسارة من جراء ماتقوم الشركة رئاسة تتمثل فيما فات

 ومن ٠٠الطاعن بسداده من مبالغ الشروط الجزائية لعدم استطاعتها االلتزام والتوريد هذا 
 فقد تحصلت الشركة رئاسة الطاعن على تسهيالت وقروض بمبالغ هائلة ٠٠ناحية اخري 

المواد الخام المخزونه بالمصنع دون فائده ومعرضه من البنوك لتسهيل اجراءات استيراد 
 فمن شان ايقاف االنتاج عدم استطاعة الشركة رئاسة الطاعن سداد قيمة هذه ٠٠للتلف 

التسهيالت وتلك القروض مما يحمل الشركة المزيد من الخسارة ممثله فى الفوائد البنكية 
يونية الشركة رئاسة الطاعن التي تحمل على هذه القروض والتسهيالت على نحو يجعل مد

 تتضاعف فى مدة قصيره جدا 
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 فقد بات واضحا وبجالء الضرر المادي الذى لحق بالشركة رئاسة الطاعن من جراء خطأ  
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 جهه االدارة وهذه االضرار تعد جزءا من كل 
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 وهو الضرر الذى يصيب االنسان فى مصلحه غير ماليه  
  ) ٢٠٢ ص - المرجع السابق -عبد الودود يحيي / د( 

وهذا الضرر اليصيب الشخص فى ماله وانما فى مصلحة غير ماليه ويمكن اعتباره ضرر 
   يصيب العاطفه او الشعور
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لماثل يتاكد وبحق بتطبيق ذلك على واقعات التداعي ا يشمل التعويض الضرر االدبي ايضا 
 :انعقاد االضرار االدبية الجمة فى حق الشركة رئاسة الطاعن والتي تمثلت فى االتي 

الشعور باالسي والحسره على حال الشركة رئاسة الطاعن بعدما كان االزدهار سمتها  -
سواء بالسوق المحلي أو األسواق الخارجية مثل السعودية والنشاط وجوده االنتاج شعارها 

 ارات والعراق وليبيا واإلم
االسي وااللم الذى تعانيه الشركة رئاسة الطاعن مما تالقيه من جهه االدارة رغم كل مايبذله  -

لمواطنيه السيما وانه قد .... الطاعن من مجهودات خارقه العالء كلمة الوطن وتوفير 
التى سبق االشارة الى ان الشركة رئاسة الطاعن هي الوحيدة فى مصر والشرق االوسط 

وهي الوحيدة التى حدت من احتكار الشركات االجنبية للسوق المصري ... تقوم بانتاج 
والعربي فى هذا المجال وهي الشركه الوحيدة التى تعمل على توفير العمله الصعبه للدوله 

 فبرغم ذلك كله ٠٠وتسعي جاهدة لعرض منتجها باقل االسعار حرصا على المواطنين 
مايالقيه من جهه االدارة التى حاولت جاهدة االجهاز عليه وعلى يالقي الطاعن بصفته 

 !!!شركته لصالح من ؟
وبدال من التشجيع واالشادة والمساعدة يالقى الطاعن بصفته التعنت والتعسف واصدار  

القرارات معدومه الصحه والمخالفه للمستندات وهو مايزيد من شعور الطاعن بصفته بااللم والحسره 
 ٠٠حسرته على الخسائر الضخمة التى تتحقق يوميا من جراء القرارين الطعينين اضافة الى 

اضافة الى ماشاب سمعة الشركة رئاسة الطاعن من جراء ايقاف انتاجها دونما مبرر واقعي او 
 قانوني 
االمر الذى يتضح معه وبجالء مدي االضرار االدبية التى حاقت بالشركة رئاسة الطاعن  

 ن محل الطعن الماثل من جراء القراري
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ينبغي لقيام المسئولية التقصيرية ان تتوافر عالقه السببيه المباشرة فيما بين الخطأ والضرر  
ب المضرور بحيث يمكن القول انه لوال خطأ المسئول ما اضير المضرور فاذا انفصمت الذى اصا

عالقة السببية بين الخطأ والضرر فال مسئولية على محدث الخطأ وبالتالي تفقد المسئولية 
 التقصيرية احد اركانها 

فالخطأ يجب ان يكون هو السبب المباشر فى الضرر فاذا رجع الضرر الى سبب اجنبي  
 قد انتفت السببيه ف

  )٩٩٠ مصادر ا(لتزام ص -السنھوري / د( 
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 هي طاعنوكان الثابت من جماع ماتقدم ان االضرار المادية التى لحقت بالشركة رئاسة ال 
نتيجه مباشرة لخطأ االدارة باصدارها القرارين محل الطعن الماثل بحيث يمكن معه القول بانه لوال 

 المبتورين ماتحققت هذه االضرار هذين القرارين 

 de��� ?�41 

من جوهرية ذلك الدفاع واستناده علي دالئل أكدت صحة ما يربوا له الطـاعن فـي إثباتـه مـن  
إال أن محكمــة القضــاء اإلداري أغفـلـت ذكــر مــا تضــمنه دفاعــه .. ضــرر واـقـع عـلـي الشــركة رئاســته 

 اإلغفال  ضاء بمنطوقه دون ثمة مبرر لذلكوالذي انطوي علي ما يؤثر في ما انتهي إليه ذلك الق
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إغفال الحكـم ذكـر وجـه دفـاع أبـداه الخصـم ال يترتـب عليـه بطـالن الحكـم وعلـي مـا جـري بـه  
قضـــاء هـــذه المحكـمــة إال إذا ـكــان هـــذا اـلــدفاع جوهرـيــا وـمــؤثرا ـفــي النتيجـــة الـتــي انتـهــي إليـهــا الحـكــم 

مة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجـة إذ يعتبـر عـدم بحـث مثـل هـذا بمعني أن المحك
الــدفاع قصــورا فــي أســباب الحكــم الواقعيــة ممــا يترتــب عليــه الــبطالن طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

  )١٣٦٥ ص ٢٤/٩/١٩٧٥نقض (  مرافعات ١٧٨
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بوت مشـروعية قـراري الجهـة اإلداريـة بحظـر تـداول ما أوردته محكمة الحكم الطعين بقولها بث
 وبإيقاف خط إنتاج ذلك المستحضر تدليال علي انتفاء ركن الخطأ... واستخدام 
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بصــحة مــا اعتكــزت علـيـه تـلـك القاـلـه مــن .. ألـنـه إذا مــا فرضــنا جــدال والجــدل خــالف الواـقـع  
 تداعي مشروعية القرارات الصادرة عن جهة اإلدارة والتي هي محل ال
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ال تــدلل علــي عــدم وجــود ثمــة خطــأ لــدي جهــة اإلدارة ألحــق بموجبــه أبلــغ األضــرار بالشــركة  
رئاسة الطاعن ألن مع توافر تلك المشروعية إال أن هنـاك خطـأ أصـاب التقـارير الصـادرة عـن جهـة 

ل تلـــك القـــرارات والتـــي أوضـــحت صـــحة التشـــغيالت محـــ.. اإلدارة مصـــدرة القـــرارات محـــل التـــداعي 
ومـــن ـثــم تكتشـــف جهـــة .. واســـتندت عليهـــا الشـــركة رئاســـة الطـــاعن ـفــي طـــرح التشـــغيالت باألســـواق 

فهذا التناقض الواضح في التصرفات الصادرة عن ذات الجهة يولد .. اإلدارة فساد ذات التشغيالت 
جـدال بمشـروعية منها الخطأ الذي ألحق أبلغ األضـرار بالشـركة رئاسـة الطـاعن وذلـك إذا مـا فرضـنا 

 القرارات محل التداعي 
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أن تــوافر المشــروعية فــي القــرارات الصــادرة عــن جهــة اإلدارة لــيس هــو الــدليل القــاطع الــذي 
يمكن االستناد عليه في رفض طلب التعويض بل كان من المتعين علي هيئة المحكمة بحث دفاعه 

أمـا وهـي لـم تفعـل فقـد بطـل ذلـك القضـاء .. لـي سـند مـن ذلـك وما استند إليه حتـى تبنـي قضـاءها ع
 وقصر في أسبابه مما يتعين إلغاءه والقضاء مجددا للطاعن بطلباته 
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حيث أن دفـاع الطـاعن قـام بـالرد والتعقيـب علـي مـا تقـدم بـه المطعـون ضـدهم مـن مسـتندات 
 ومذكرات دفاع ابتغوا منها ما انطوت عليه رفض ما طالب به في دعواه المبتداءه 
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بــأن الطــاعن ســبق وأن تشــرف بتقــديم العديــد مــن التقــارير الصــادرة عــن جهــات تابعــة لــوزارة  
جــــاءت جميعهـــا مـقـــررة ـبـــأن ) د الـقـــومي للتغذيـــة ، اإلدارة المركزـيـــة للمعامـــل المعهـــ( الصـــحة مـثـــل 

التشــغيالت المتبعــة بالشــركة رئاســة الطــاعن مطابـقـة للمواصــفات وصــالحة تمامــا لالســتخدام األدمــي 
 واختبار الزناخة بها سلبي 
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 الطـعـم أو الرائحــة أو ـمـن حينـمـا طرحــت باألســواق ـلـم يـكـن بـهـا ثـمـة عـيـب ســواء ـفـي الـلـون أو
 حيث المواصفات القياسية 
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في أي من هـذه الصـفات فـإن ذلـك يكـون راجعـا لسـوء تخـزين المنـتج سـواء بالشـركة الموزعـة 
 أو بالصيدليات البائعة لهذا المنتج ) الشركة المصرية لتجارة األدوية (
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لحافظة محل هذا التعقيب أوردت صراحة أنه قد تم سحب العينـات أن المذكرة المقدمة طي ا 
 األسواق التي تبين عدم صالحيتها من 
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أنـه بفـرض وجـود أي عيـوب بـالمنتج فإنـه ال يكـون بسـبب التصـنيع أو المـواد المكونـة للمـنـتج  
ي فـي ذلـك التلـف الالحـق ٕ وانما يكـون السـبب الرئيسـ٠٠أو لثمه خطأ ينسب للشركة رئاسة الطاعن 

 هو التخزين وليس التصنيع كما تزعم جهة اإلدارة 
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بــأن الشــركة وجهــت هــذا الخطــاب لــإلدارة المركزيــة بغــرض إيضــاح النقــاط الفنيــة الجوهريــة  
 اآلتية 

أن جميـــع التشـــغيالت تـــم اإلفـــراج عنهـــا بنـــاءا علـــى شـــهادات صـــالحية صـــادرة مـــن المعهـــد  -١
 القومي للتغذية 

كة أكـــدت أن المنتجـــات ـيــتم تصـــنيعها بتصـــريح مـــن شـــركة الـبــامليخ األلمانـيــة وأن هـــذه الشـــر -٢
 صالحية المنتج 

وأنه تأكيدا لحسن نية الشركة وعدم وجود ثمة خطأ من جانبها فقد تقرر إيقاف اإلنتاج مؤقتـا  -٣
 لحين ورود نتيجة التحاليل من ألمانيا 

أن الشركة األلمانية أجابـت بـأن المنـتج مطـابق للمواصـفات العالميـة وأن التغييـر فـي الرائحـة  -٤
 لتخزين يحدث في حالة سوء ا) تزنخ (

وهــو األمــر اـلـذي يؤكــد أن جهــة اإلدارة تـقـدم المســتند وتحــاول تغيـيـر فحــواه إذ أن الثاـبـت مــن 
المستند أنه يؤكد حسـن نيـة الشـركة وانعـدام مسـئوليتها عـن ثمـة تلـف قـد يكـون أصـاب المنـتج نتيجـة 

 سوء تخزينه كما يؤكد المستند مدي حرص الشركة على صحة المنتج وأطفال مصر 
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 فالثاـبــت مـــن هـــذه ٠٠بشـــأن وجـــود ألـبــان أطـفــال ـفــي الســـوق المصـــرية يوجـــد بشـــأنها شـــكاوى
 الطلبات أن معظمها لم يحدد نوع المنتج محل الشكوى من المواطنين 

لطاعنــة ومنتجهــا لــم تــأتي بــدليل فضــال عــن أن الطلبــات التــي ذكــرت صــراحة اســم الشــركة ا
 واحد على صحة الزعم بعدم صالحية المنتج 

رئيس مجلس الشعب لـيس / إضافة إلي ذلك كله فإن أعضاء مجلس الشعب أو حتى السيد 
 بالجهة الرسمية المختصة بتحديد عما إذا كان هذا المنتج سليم من عدمه 
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كثــــر مــــن صــــورة ضــــوئية لخطــــاب واحــــد موجــــه مــــن أن جهــــة اإلدارة عمــــدت إلــــي وضــــع أ 
وزير الصحة للتحـري عـن سـبب شـكوى المـواطنين مـن ألبـان / رئيس مجلس الشعب إلي السيد/السيد

 ـفـــتم وضــــع أكثـــر ـمـــن صــــورة ضـــوئية ـمـــن هــــذا الخطـــاب ـبـــين أوراق الحافظــــة إليـهـــام ٠٠األطفـــال 
 ير المحكمة الموقرة بتعدد الطلبات في حين أن جميعهم طلب واحد ال غ

 %��2 �� ��x #�1 

يتضح أن الحافظة المقدمة من جهة اإلدارة لم تستطع تغيير الرأي في الدعوى وفي القرارات  
المطعــون فيهــا مــن أنهــا مخالـفـة للـقـانون معدومــة الشــرعية والمـبـرر الـقـانوني إلصــدارها بمــا يســتوجب 

 وبحق إلغائها 
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اـلــرد عـلــي الـــدفع المـبــدي مـــن هيـئــة قضـــايا الدوـلــة ـبــزعم عـــدم قـبــول الـــدعوى النعـــدام القـــرار  •
 ٠اإلداري وسوف نقيم الدليل علي وجود هذه القرارات المطعون عليها 

 ة الواردة بالمذكرة والحافظة محل هذه المذكرة الرد والتعليق علي مزاعم وأباطيل جهة اإلدار •

بيان الحقائق التي وردت بمذكرة وحافظة جهة اإلدارة والتي تؤكد وبجالء أحقية الطاعن فيما  •
 يربوا إليه 
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 كما استقر علي تعريفه الفقهـاء هـو إفصـاح عـن إرادة منفـردة لسـلطة إداريـة –اري القرار اإلد 
 ٠وطنية بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين 

 dA #�1 

 ٠فإنه يتعين أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية بوصفها سلطة عامة  -
 ٠ كما يتعين أن يكون من شأن هذا القرار إحداث أثر قانوني معين -
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تخــتص محــاكم مجـلـس الدوـلـة بنظــر المنازعــات الـتـي تنشــأ عـنـه وحـتـى تكــون اـلـدعوى بطـلـب 
 إلغائه مقبولة 
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وـمـن حـيـث أـنـه ابـتـداء تجــدر اإلشــارة إـلـي أن دعــوى اإللغــاء إنمــا يتعــين لقبولهــا أن توجــه ـفـي 
 والـقـــرار ٠٠خـلـــف مـنـــاط اـلـــدعوى  ـفـــإذا انتـفـــى وجــــود الـقـــرار اإلداري ت٠٠األصــــل إـلـــي ـقـــرار إداري 

اإلداري يكـــون صـــريحا عنـــدما تفصـــح جهـــة اإلدارة وفـــي الشـــكل الـــذي يحـــدده القـــانون عـــن إرادتهـــا 
الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معـين ابتغـاء مصـلحة 

ا أو تنفيــذا للقــانون يكــون فــي هــذه  والقــرار اإلداري بــالمفهوم المشــار إليــه والصــادر تطبيقــ٠٠عامــة 
الحالة مصدرا لمركز قانوني فردي أو خاص متميـز عـن المركـز القـانوني العـام المجـرد المتولـد عـن 

 القانون 
وـمـن ـثـم ـفـإن العـمـل اإلداري اـلـذي يكــون تطبيـقـا ـلـنص ـقـانوني ينشــىء أو يعــدل مرـكـزا قانونـيـا 

 يشكل قرارا إداريا بمعناه المتعارف عليه 
  )٢٩/١/١٩٩٤ ق جلسة ٣٧ لسنة ٣٩٤٥١ رقم الطعن( 
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وبتطبيق جماع ما تقدم علي أوراق النـزاع الماثـل يبـين وبجـالء أن القـرارات الثالثـة المطعـون  
عليهــا هــي قــرارات إداريــة بكــل مــا يحملــه هــذا الوصــف مــن معــاني ويجــوز طلــب إلغائهــا وتخــتص 

 تي تنشأ عنها محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات ال
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 ومـا بعـده بمعظـم ٢٠/١/٢٠٠٦فهو قـرار إداري صـادر عـن وزيـر الصـحة وتـم نشـره بتـاريخ 
 ) وغيرها ٠٠٠٠األخبار ، األهرام ، الجمهورية ، المساء ، ( الصحف والجرائد اليومية 
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 ٠٠ وهـي وزارة الصـحة ٠٠ إدارية وطنية بوصفها سلطة عامة يتضح أنه صادر عن سلطة 
ومفصحا عن إرادة منفردة لهذه السلطة وبقصد إحداث أثر قـانوني معـين وهـو منـع تـداول واسـتعمال 

 وبيع منتج سبق ورست عليه مناقصة وزارة الصحة ومطروح باألسواق بمعرفتها ويدعم من قبلها 
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داري عـلــي هـــذا الـقــرار يتضــح وبجـــالء أـنــه يجـــوز إلغاـئــه وتخـــتص وبانعقــاد شـــرائط الـقــرار اإل 
 بنظر المنازعات التي تنشأ عنه محاكم مجلس الدولة 
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أن جهـــة اإلدارة أقـــرت صـــراحة فـــي مـــذكرتها محـــل التعلـيــق الماـثــل أن هـــذا القـــرار يعـــد قـــرارا  
 وهـو األمـر الـذي يؤكـد ٠٠ي والثالـث ٕإداريا وانما اعترضت علي هذا الوصف بالنسبة للقـرارين الثـان

عدم صحة الدفع المبـدي مـن جهـة اإلدارة بخصـوص هـذا القـرار وتكـون الـدعوى المتعلقـة بـه مقبولـة 
 شكال وموضوعا
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لكلمة من معاني حيث أنهما صادرين عـن سـلطة فهما أيضا قرارين إداريين بكافة ما تحمله ا 
 وهـو السـيد وزيـر الصـحة مفصـحين عـن إرادة هـذه السـلطة ٠٠وطنية إدارية وبوصفها سـلطة عامـة 

 ....... في إحداث أثر قانوني معين وهو إيقاف خط إنتاج 
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 جهــاز – الصــادر عــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ٣٠/١/٢٠٠٦رخ اإلخطــار المــؤ -
 والمرســـل للشـــركة الطاعنـــة ٠٠ مكتـــب رئـــيس الجهـــاز –تنميـــة مدينـــة العاشـــر مـــن رمضـــان 

 :والمتضمن األتي نصا 

 ......  بشأن قرار وزارة الصحة باستمرار إيقاف خط إنتاج 

��� 

 حة باستمرار إيقاف تشغيل خطفإنه يتعين عليكم االلتزام بقرار وزير الص
 وعدم تشغيله إال بعد الحصول علي موافقة ..... إنتاج 

 ٠٠٠٠ٕمن وزارة الصحة واخطارنا بما يفيد ذلك 
ومن فحوي هذا اإلخطار يتضح وجود قرارين صادرين مـن وزيـر الصـحة األول بإيقـاف خـط 

 ٠اإلنتاج والثاني باستمرار إيقاف خط اإلنتاج 



 

 ٨٠

 تضــــمنت صــــورة مــــن محضــــر ١٩/٥/٢٠٠٧مــــن جهــــة اإلدارة بجلســــة بالحافظــــة المقدمــــة 
اجتمــاع اللجـنـة المشــتركة والمكوـنـة مــن الســيد وزـيـر الصــحة رئيســا وممثـلـي عــن لجـنـة ســالمة الغــذاء 
واللجنة المستديمة لألغذيـة واللجنـة الفنيـة لألدويـة ولجـان األلبـان وجميعهـا تـابع لـوزارة الصـحة ثابـت 

 :ي في ختامه إصدار القرار اآلت
 ١ فقـــرة ٥ مـــادة ١٩٦٦ لســـنة ١٠طبقـــا لقـــانون ... ـيــتم إيقـــاف خـــط اإلنـتــاج لهـــذا الصـــنف  -١

 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٢ مادة ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣وطبقا لقانون 

ال يسمح للشركة مستقبال بإنتاج هذا الصنف أال تحـت إشـراف الجهـات الرقابيـة المنـوط بهـا  -٢
 ذلك وبعد الحصول علي الموافقات 
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وأخطرت الشركة الطاعنة به عن طريق مكتب جهاز تنمية مدينة العاشر مـن رمضـان الـذي 
أال بعــد الحصــول عـلـي الموافقــات مــن وزارة الصــحة وذـلـك ... نـبـه عـلـي الشــركة مشــددا بعــدم إنـتـاج 

 تنفيذا لقرار السيد وزير الصحة 

 ��|) �� ;=1 

 عليـــه ويكـــون الـــدفع المبـــدي مـــن جهـــة اإلدارة وجـــود القـــرار بإيقـــاف خـــط اإلنتـــاج المطعـــون 
 مخالف للمستندات والحقيقة جديرا بالرفض 
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مــا زعمتــه جهــة اإلدارة مــن أن ذلــك القــرار كــان مجــرد توصــية مــن اللجنــة المشــتركة ســـالفة 
 الذكر 
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صـدار توصـيات بـدليل أن ولـيس إل.... الثابت أن هذه اللجنة اجتمعت للبت فيما أثير حول  
 وهـو مـا ال يتصـور معـه أن تكـون مـا انتهـت إليـه ٠٠هذه اللجنة كانـت برئاسـة السـيد وزيـر الصـحة 

 –اللجـنــة توصـــيات ـبــل هـــي ـقــرارات فالتوصـــيات تصـــدر وترـفــع للســـيد اـلــوزير أمـــا إذا كاـنــت اللجـنــة 
ـمــا تخـلــص إلـيــه هـــي  برئاســـة الســـيد اـلــوزير شخصـــيا فتـكــون نـتــائج أعمـــال اللجـنــة و–والحـــال ـكــذلك 

 قرارات صادرة عن اللجنة برئاسة السيد الوزير 
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 فالثابــت بالبنــد أوال الــذي ٠٠أن مــا انتهــت إليــه هــذه اللجنــة مــن قــرارات قــد تــم تنفيــذها فعــال  
 أنه ذيل بالعبارة األتي نصها ...... نص علي إيقاف خط إنتاج 
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ا ـلـم تـقـم الشــركة ـبـذلك ـفـإن وزارة الصــحة والســكان ســوف تـقـوم بنشــر هــذا ٕ واذ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
ومـن فحـوي هـذه العبـارة يتضـح أنهـا التحذير يوم الجمعة القادم بالصحف اليوميـة علـي نفقـة الشـركة 

 قرار وليس مجرد توصية كما تزعم جهة اإلدارة
وهــو األمــر اـلـذي  ٢٠/١/٢٠٠٦أضــف إـلـي ذـلـك أـنـه ـقـد ـتـم نشــر التحــذير فعــال ـيـوم الجمعــة   

يؤكد أن اللجنة سالفة الذكر برئاسة السيد وزير الصحة قد انتهت إلي اتخاذ قـرارات تـم تنفيـذها فعـال 
  وليس مجرد توصيات كما تزعم جهة اإلدارة ٠٠
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يتأكد لعدالة الهيئة المـوقرة أن الـدفع المبـدي مـن جهـة اإلدارة غيـر قـائم علـي سـند مـن الواقـع  
  القانون أو المستندات جديرا بااللتفات عنه ورفضه أو
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 وكـــذلك الحافظـــة المقدمـــة ١٩/٥/٢٠٠٧بمطالعـــة المـــذكرة المقدمـــة مـــن جهـــة اإلدارة بجلســـة 
د تضمنا مـزاعم وأباطيـل نوردهـا ونـرد عليهـا بمـا يؤكـد عـدم صـحتها فـي بذات الجلسة يتضح أنهما ق

 :النقاط اآلتية 
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أن هــذا القــرار قــد صــدر مخالفــا للقــانون المــذكور تمامــا وهــو األمــر الــذي تشــرفنا بإيضــاحه  
 :تفصيال بمذكرات دفاعنا السابقة علي النحو التالي 
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 لسنه ٢١ والقانون رقم ي بشان التوحيد القياس١٩٥٧ لسنه ٢حكام القانون رقم أمع مراعاة 
و مشروبات تستخدم أ ألغذية أية مأكوالت وتشجيعها يقصد بكلمة اة بشان تنظيم الصناع١٩٥٨

 و أغذية ألكثر من عمليات تصنيع اأو أغذية عمليه أل ويقصد بتداول ا٠٠لالستهالك االدمي 
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 سليمها توأنقلها  وأو تخزينها أوعرضها للبيع أو طرحها أتحضيرها 
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  ةالتشريعات النافذ ي فةذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردإ -١
 األدمي ذا كانت غير صالحه لالستهالك إ -٢
 ذا كانت مغشوشة إ -٣
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  ةذا كانت ضاره بالصحإ -١
  ةو تالفأذا كانت فاسدة إ -٢
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  باإلنسان مرض إحداثطفيليات من شأنها  وأذا كانت ملوثه بميكروبات إ .١
 ة الحدود المقررينسان اال فإل اةذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحإ .٢

 )١١(بالمادة 
نسان عن إللى اإمراض المعدية التي تنتقل عدواها ألحد اأذا تداولها شخص مريض بإ .٣

 غذية عرضه التلوث ألو حامل لميكروباتها وكانت هذه اأو الشراب أطريق الغذاء 
 و من حيوان نافق أنسان إللى اإ تنتقل يمراض التألحد اأ من حيوان مريض بةذا كانت ناتجإ .٤
 و يستحيل معه تنقيتها أ ةلمقررو الشوائب بنسبة تزيد على النسب اأتربة ألذا امتزجت باإ .٥

 منها 
 خري محظور استعمالهاأية مواد أو أو مواد حافظه أذا احتوت على مواد ملونه إ .٦
 و لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة أذا كانت عبواتها إ .٧
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 جاء  الذكر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجالء انهة سالفةوبتطبيق المفاهيم القانوني
 مفتقرا لسنده فى الواقع ةلصيدليائون شدارة المركزية للإلمخالفا للقانون متناقضا مع نتائج تحاليل ا

 :والقانون وذلك كله يتضح في الحقائق االتيه 
  ةصحالن حظر وزارة أ وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ٠٠ بداية -١



 

 ٨٣

نه قد ثبت مخالفه المنتج ألى الزعم بإاستند ... حضر والسكان تداول وبيع واستخدام مست 
ن الثابت من كتاب وزارة الصحة أ حين يالمذكور للمواصفات القياسية المصرية ف

 تم يوالت...  تحليل عينات مستحضر ج نتائأن ة للشئون الصيدليةدارة المركزيإلا-والسكان
 ، ١٦٣، ١٦٠،١٦١،١٦٢ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧رقام أتشغيالت ... سحبها من شركة 

١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، 
١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، 
١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ 

  ١٩٦٦ لسنه ١٠ا للقانون جاءت نتيجتها غير صالحه لالستهالك االدمي طبق

  d
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ن االدعاء بمخالفه أ يتضح وبجالء ١٩٦٦ لسنه ١٠حيث انه بمطالعه نص القانون  
المنتج للمواصفات القياسية يختلف تماما عن االدعاء بان المنتج غير صالح لالستهالك 

قوف على توافر عيب من ن لكال من هذين االدعائين تسبيبه ونتائجه والوأذ إ ٠٠ ألدميا
 وهذا التناقض ٠٠هذين العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه 
 ة الشركة رئاسييؤكد انعدام السند القانوني الصحيح للقرار الطعين وانه صدر نكاية ف

قة  هذه الصورة المتناقضة مع الحقييوراق فبات فألالطاعن ودونما بحث وتمحيص ل
 والمستندات 

 كان عدم أوسواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصفات القياسية المصرية  ف-٢
 عدم بيان ي فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون ف٠٠ ألدميصالحيته لالستخدام ا

 التى ماهية المواصفات إيضاحدارية إل اةسباب مخالفه المواصفات حيث كان جديرا بالجهأ
ما أ ٠٠ والمواصفات الواجب تواجدها ةخولفت وذلك بعد مقارنه مواصفات المنتج الحالي

دارة بان المنتج مخالف للمواصفات إل اة يحبط اثر ادعاء جهيمر الذألوان ذلك لم يحدث ا
  تحديدا ةلعدم بيان ماهية المخالف
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دمي فان أل صالحية المنتج لالستهالك اذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدمإف 
 لم تورد سببا ٠٠خر أو بمعني أ ٠٠يضا سببا لعدم الصالحية أدارة لم توضح إل اةجه

 من القانون ٤ ، ٣ على سبيل الحصر فى نص المادتين ةسباب الواردألقانونيا من ضمن ا
يبه الواهي  مجال تسبيدارة المركزية فإل حيث جاء القرار الصادر من ا١٩٦٦ لسنه ١٠



 

 ٨٤

يضاح إولم يتم ) زناخه ( دمي االدعاء بان به ألللزعم بعدم صالحية المبيع لالستهالك ا
 على ةحوال الواردألء التقرير فهم هذا اللفظ وتطبيقه على اي لقارى يتسنحتىلفظ زناخه 

 يعيب هذا القرار يمر الذأل ا١٩٦٦ لسنه ١٠ من القانون ة المادة الرابعيسبيل الحصر ف
 يضاح إلبهام وعدم اإلبا

ن المنتج به زناخه كما زعم التقرير أ - والجدل خالف الحقيقة -ذا ما فرضنا جدال إ -٣
دمي ألنه غير صالح لالستهالك اأيبرر التقرير ب ليه فان هذا السبب الإخير المشار ألا

 ةغذيألها افيعتبر ت يحوال التأل ا١٩٦٦ لسنه ١٠ من القانون ٤حيث حصرت المادة 
 :تي آل ايدمي فأل ومن ثم غير صالحه لالستهالك اةبالصحضارة 

ذا كانت تحتوي على مواد سامة إ 
مراض المعدية ألحد اأذا تداولها شخص مريض بإ 
و من حيوان نافق أ ٠٠٠٠٠٠ من حيوان مريض ةذا كانت ناتجإ 

يتهـا قو يسـتحيل معـه تنأ ةو الشوائب بنسبة تزيـد علـى النسـب المقـررأتربة ألذا امتزجت باإ
 منها 
خري محظور استعمالها أمواد أية و أو مواد حافظة أذا احتوت على مواد ملونه إ 
و لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة أذا كانت عبواتها إ 
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 لم ترد ضمن ةدارة المركزية للشئون الصيدليإل يزعمها تقرير ايوكانت الزناخه الت 
مصدرها  ) ة كريهةرائح( نها أ السيما وان الزناخه عرفت ب الذكرةالحاالت الحصرية سالف

سباب ألنها ليست من اإ ومن ثم ف٠٠والصيدليات  للمنتج ةالموزعشركة سوء التخزين من ال
 دمي أللى التقرير بان المنتج غير صالح لالستهالك اإ تؤدي يالت
ته لصريح نصوص  يؤكد مخالفيمر الذألليه خالف ذلك اإما وان قرر التقرير المشار أ 

 ليه سلفا  إ المشار ١٩٦٦ لسنه ١٠القانون 
صداره إلسباب أ ةانعدام السند القانوني والفني للقرار الطعين حيث لم يوضح القرار الطعين ثم -٤

دارة المركزية إلذا ما فرضنا جدال بان هذا القرار جاء مستندا للتقرير الصادر من اإما إ
 جميعها غير ١٩٩ ي حت١٥٧رقام من أالتشغيالت  قرر بان ي الذةللشئون الصيدلي

 وذلك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ ١٩٦٦ لسنه ١٠دمي طبقا للقانون ألصالحه لالستهالك ا
١٤/١٢/٢٠٠٥  
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مؤرخ ) دارة المركزية للشئون الصيدلية إلا ( ةخر من ذات الجهأن هناك تقرير أ 
 مطابقة ١٨٥ ، ١٨٣ ، ١٧٩ ، ١٧٦رقام أن التشغيالت أ مدوناته يورد فأ ١٨/١٠/٢٠٠٥

  بكتريولوجيا ١٩٩٢ لسنه ٢٠٧٢للمواصفات القياسية رقم 
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غذية الخاصة أل وحده تسجيل ا- تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية ةن ثمأفالثابت  
 من الناحية ةطابقن هذه التشغيالت مأ تقرر وبوضوح تام ١٩٩ ي حت١٦٦عن التشغيالت من 

  الميكربيولوجيه ةالكيميائية وصالحه من الناحي
 أكدت ١٩٣ حتي ١٨٣إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل المركزية للتشغيالت من  

 صالحية المنتج ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه 
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يمكن  ين جاء متهاترا وواهيا القيم عليه القرار الطعأ ين السند الذأفقد بات واضحا وبجالء  
 بحال االعتماد عليه 
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نحو ٕرة لم تقم الدليل علي وجود ثمة شكاوى من هذا المنتج وانما قررت بذلك علي جهة اإلدا 
مرسل حيث أنه من األولي أن تتلقـي الشـركة الطاعنـة باعتبارهـا المنتجـة لهـذه األلبـان هـذه الشـكاوى 

 لو صحت وهو األمر الذي يضحد مزاعم جهة اإلدارة 
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 ٠٠الفأر الميت الذي عثرت عليـه اللجنـة وجدتـه ميتـا داخـل المصـيدة المعـدة خصيصـا لـذلك  
  ما يؤكد أن خطة مقاومة الحشرات بالمصنع مناسبة وتعمل بشكل جيدوهو
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 ٥/١٠/٢٠٠٥أن لجنة التفتيش كانت قد مرت بالمصنع قبل أيام قليلة مـن هـذا التفتـيش فـي  
 !!!!لم تسفر عن أية مالحظات ؟
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الثاـبــت أن الشـــركة الطاعنـــة هـــي التـــي اســـتعانت بهـــذه اللجنـــة وقامـــت بســـداد مقابـــل أتعابهـــا 
 وهــــو األمــــر الثاـبـــت مــــن التقرـيـــر المـقـــدم ضــــمن ٠٠ وليســــت وزارة الصــــحة كمــــا ـتـــزعم جهــــة اإلدارة

ت الشـــــركة الطاعـنــــة والصـــــادر مـــــن لجـنــــة أســـــاتذة جامعـــــة الـقــــاهرة واـلــــذي ورد مـــــن خالـلــــه مســـــتندا
وهـــو مـــا يؤكـــد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أـنــه بـنــاء عـلــي تكليفـنــا مـــن الشـــركة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

 عدم صحة ما ورد بمذكرة جهة اإلدارة في هذا الشأن 
تــيش ســالفة الــذكر كمــا ورد بالمــذكرة زعمــا بــأن الشــركة الطاعنــة أقــرت مالحظــات لجنــه التف

  مؤكدة أنه جاري اتخاذ اإلجراءات التصحيحيه ٢٥/١٢/٢٠٠٥بكتابها المؤرخ 
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الشـــركة الطاعـنــة ـقــد قامـــت ـبــالرد عـلــي مالحظـــات لجـنــة التفـتــيش عـلــي شـــقين األول بـتــاريخ 
ب  وشــمل اـلـرد عـلـي النـقـاط الفرعـيـة الـتـي ـلـيس لهــا ثمــة عالـقـة بالتصــنيع وذـلـك بســب٢٥/١٢/٢٠٠٥

 عدم إرسال اللجنة للتقرير المعد منها كامال للشركة لمناقشته وفقا للقانون 

 D��� �)��,�� ���_�� k'�.2 ���M4 ��& 
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فقـــد قامـــت الشـــركة بـــالرد المفصـــل علـــي النقـــاط الفنيـــة الجوهرـيــة بمـــا يضـــحدها ويؤكـــد عـــدم 
 صحتها وتهاترها 
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أن جهة اإلدارة تعمـد نحـو إخفـاء الحقـائق حيـث أشـارت بمـذكرة دفاعهـا إلـي رد الشـركة علـي 
  وأغفلت تماما رد الشركة علي النقاط الجوهرية ٢٥/١٢/٢٠٠٥النقاط الفرعية بتاريخ 

 كما زعمت جهة اإلدارة أن رد الشركة تضمن إقرار بالمالحظات رغم أن الثابت أنه ليس 
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ة إقرار من الشركة بأي شـيء بـل أن الثابـت أن الشـركة سـجلت اعتراضـها والـذي تمثـل فـي هناك ثم
 األتي 

رغـــــم إعـــــداده منـــــذ ٢٠/١/٢٠٠٧إرســـــال تقريـــــر لجنـــــه التفتـــــيش للشـــــركة كـــــامال إال فـــــي عـــــدم  - أ
  وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات ٢٤/١٠/٢٠٠٥

مبتـورة ـمـع الشــركة كـمـا هــو متـبـع وجــري  أن هـذه اللجـنـة المزعوـمـة ـلـم تـقـم بمناقشــة مالحظاتـهـا ال-ب
 العمل عليه قانونا

  قامت الشركة بالرد بالتفصيل علي النقاط الفنية الجوهرية التي أثيرت في التقرير بالنحو التالي -ج
  ال يوجد تشغيله تبلغ مليون عبوه كما ورد في المذكرة منذ أن بدأ إنتاج المصنع حتى اآلن -١
 مليون عبوة سنويا وما تم إنتاجـه حتـى اآلن ال يزيـد عـن ٢٢صوى للمصنع  الطاقة اإلنتاجية الق-٢

 ملـيـون عـبـوة ســنويا ممــا يؤكــد خطــأ الملحوظــة المــذكورة فــي التقريــر بأـنـه ـتـم إنـتـاج كميــات ٦
كثيرة تفوق الطاقة اإلنتاجيـة وهـذا أيضـا لـيس لـه عالقـة بـزمن التنظيـف للفالتـر المحـدد بمـدة 

 ثابتة في برنامج الكمبيوتر 
 ألـنـه ـيـذهب مباشــرة إـلـي الصــرف  Spray Drier ال ـيـتم تحلـيـل مــاء التنظـيـف الخــارج مــن ال-٣

 الصحي مما يدل علي عدم دقة ما جاء التقرير 
 أثنـــاء تخـــزين الزيـــت لفتـــرات طويلـــة يـــتم إيقـــاف الســـخانات حيـــث ال داعـــي لهـــا فـــي إثنـــاء عـــدم -٤

مـا بـأن درجـة الحـرارة المـذكورة غيـر التشغيل ويتم إعـادة التسـخين قبـل التشـغيل بيـوم واحـد عل
 درجة مئوية فـي الغـالف الخـارجي لتانـك الزيـت وعليـه تكـون ٥٠دقيقة حيث أن الحرارة تبلغ 

 درجـة مئويـة وهـي درجـة انصـهار الزيـت المطلوبـة ٣٥درجة حـرارة الزيـت نفسـه ال تزيـد عـن 
ـيـت طــوال فـتـرة كمــا ـيـتم التخــزين تحــت خيمــة مــن غــاز النيـتـروجين الخامــل لضــمان ثـبـات الز

 التخزين 
 يقوم المصنع باإلشراف علي الشركة المنتجة للزيوت بدليل المراجعة الدورية التي تمت من قبـل -٥

 ، ٢٢/١٢/٢٠٠٤ ، ٣/٣/٢٠٠٤ ، ٢٥/٩/٢٠٠٣ ، ٢٦/٨/٢٠٠٣بتــــــــــواريخ .... شــــــــــركة 
 وـقـد أطـلـع مســئولي إدارة شــئون الصــيدلة للتفـتـيش عـلـي هــذه المراجعــات واخــذ ٢٩/٣/٢٠٠٥

  منها صور
 يوجد خطة لمقاومـة الحشـرات داخـل وخـارج أسـوار المصـنع ولـم يوجـد فئـران ميتـة كمـا ذكـر فـي -٦

التقرير ولكن الذي وجد هـو فـأر واحـد ميـت داخـل المصـيدة ممـا يؤكـد كفـاءة المقاومـة ، كمـا 
 ال توجد عبوات ممزقة بفعل القوارض كما ذكر في التقرير ولم تخبرنا بذلك لجنة التفتيش 
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 حينه في 
 يتم تخزين المواد الخام منتهية الصالحية منفصلة عن المواد الصالحة علي عكس مـا ذكـر فـي -٧

 التقرير 
وردـيــة بواســـطة /  ـتــتم متابعـــة وتســـجيل درجـــات الحـــرارة والرطوـبــة بكاـفــة مـنــاطق اإلنـتــاج مـــرتين -٨

 أجهزة قياس معايرة ومثبته في كل منطقة من المناطق اإلنتاجية 
 والهاســــــب مــــــن شــــــركة ٩٠٠١ : ٢٠٠٠شــــــركة حاصــــــلة علــــــي شــــــهادتي األيــــــزو  حيــــــث إن ال-٩

TUV علـي الشـركة ممـا يسـتلزم ٢٠٠٥ وتم المراجعـة الدوريـة عـام ٢٠٠٤األلماني منذ عام 
ويؤكد ضرورة وجود خطة لتدريب العاملين وكذلك خطة سنوية للمراجعة الداخليـة علـي كافـة 

ســـنوية لصـــيانة كافـــة األجهـــزة الموجـــودة ٕأقســـام وادارات الشـــركة وأيضـــا وجـــود خطـــة دوريـــة 
باإلنتاج مع وجود نظام مستندي جيد وفعال ومراقب عن طريق إدارة تأكيد الجـودة ممـا يؤكـد 

 عدم دقة ما جاء بالتقرير 
 كمـا GC  أو  HPLCالمنتجـة ال يسـتلزم وجـود جهـاز ...  فـي free fatty acid تحليـل ال -١٠

 أو ال  EXTRACTIONن طريــــــق ال ذكــــــر بــــــالتقرير حيــــــث أن التحلـيــــــل يــــــتم عــــــ
TITRATION  كمـا أن بـاقي التحلـيالت المطلـوب إجراءهـا علـي الزيـوت المسـتخدمة تـتم 

 ...  بمعرفة الشركة المنتجة للزيت والتي تقوم بإرسال نتائجها دوريا إلي شركة 
المسـتخدمة  تقوم معامل رقابة الجودة بالشركة باالحتفاظ بعينات مرجعية مـن كـل المـواد الخـام -١١

باإلنـتـاج متضــمنة خلطــة الزـيـوت حـتـى ـتـاريخ انتهــاء صــالحية التشــغيالت الـتـي ـتـم تصــنيعها 
 بهذه المواد علي عكس ما ذكر بالتقرير 
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ومـن جمـلـة مـا تـقـدم يتضـح أن جـهـة اإلدارة تعـمـد إخفـاء هــذا الـرد الجــوهري وتبـرز اـلـرد اـلـذي  
 ملية اإلنتاجية تضمن ردا علي نقاط فرعية ال دخل لها في الع
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 ملـيـون عـبـوة ـفـي العــام أمــا اإلنـتـاج ٢٢بعــدم صــحة ذـلـك حـيـث أن الطاـقـة القصــوى للمصــنع  
علـي مـدار ثـالث سـنوات ال يتعـدى ... ة سنويا أما ما تم إنتاجه من  مليون عبو٦الفعلي فلم يتعدى 

 ! تشغيله فكيف يقال إذن أن التشغيله الواحدة تنتج مليون عبوه؟١٩٩ مليون عبوة موزعة علي ١٥
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 مليـــون عبـــوة ١٩٩ تشـــغيله بمـــا يســـاوي ١٩٩فلـــيس مـــن المنطـــق والعقـــل أن ينـــتج المصـــنع 
 لهائلة المخالفة للواقع والحقيقة فكيف وأين ومتي تم بيع هذه الكميات ا

 أمــا بخصــوص اإلشــارة ـبـأن الشــركة الطاعـنـة قامــت بإيقــاف خــط اإلنـتـاج مؤقـتـا ـيـدل فقــط عـلـي -و 
إجراء احتياطي من جانب الشركة بهدف إجراء مراجعة حرصا مـن الشـركة علـي سـمعتها وال 

 يعتبر إقرارا منها بوجود قصور في العملية اإلنتاجية 
عميد كلية الصيدلة جامعة عين شمس / جنة التي أشير إليها برئاسة السيد الدكتور  بالنسبة لل-ز

 -:نوضح بشأنها ما يلي 

 لـم تـقـم اللجـنـة بإتـبـاع األصـول المتـعـارف عليـهـا أثـنـاء ســحب العينـة وأهمـهـا تحدـيـد عيـنـات مطابـقـة -
لمخالـفـة للـقـانون للـتـي ـتـم تحليلهــا وحفظهــا بالشــركة للرجــوع إليهــا عـنـد اخــتالف نـتـائج التحلـيـل با

  المادة الخامسة ١٩٩٦ لسنة ١٠رقم 
 حـــدوث اخـــتالف فعـلــي فـــي نـتــائج التحلـيــل ـتــم إغفاـلــه فـــي المـــذكرة وهـــو يتضـــمن تحلـيــل العيـنــات -

باإلدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والتـي أفـاد رئـيس اللجنـة بمطابقتهـا للمواصـفات خـالل 
 جلسة مجلس إدارة الشركة 

 :ة األسباب المشار إليها نشير بشأنها إلي ما يلي  بالنسبة لدراس-

هذه الدراسة تمت بكلية الصيدلة جامعة القاهرة بناء علي طلب الشركة وليس بمعرفـة اللجنـة 
 ٠المذكورة 

  أفادت النتيجة إلي عدم حدوث تزنخ حالة التخزين تحت الظروف المدونة علي العبوة 

% ٧٠م ورطوبـة ٤٠ الطبيعية في درجـة حـرارة  أفادت اللجنة أن تحت ظروف التخزين غير -
 يوم ولم يشر التقرير إلي كم يوم طبيعـي يعـادل اليـوم الواحـد فـي الظـروف ٢٠تم التزنخ بعد 

غيـــر الطبيعيـــة المـــذكورة إلتمـــام الحكـــم علـــي المنـــتج وللعلـــم وطبقـــا لتقريـــر الشـــركة األلمانيـــة 
 ٣٠ الطبيعية المـذكورة مـا يعـادل ودراسة أسباب المنتج األصلية فإن اليوم في الظروف غير

 شــهرا ٢٠يومـا مـن التخـزين فـي الظـروف المدوـنـة علـي العبـوة أي أن صـالحية المنـتج حتـى 
  شهرا فقط ١٨مع العلم أن فترة الصالحية المحددة 
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 قـد تضـمنتا ١٩/٥/٢٠٠٧يتضح أن المذكرة والحافظة المقدمتين مـن الجهـة اإلداريـة بجلسـة 
د والعديد من المغالطات والمـزاعم والتـي سـبق إيضـاحها تفصـيال علـي نحـو يهـدرها ويضـحد مـا العدي

 جاء بهما 
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قـــاط توضـــح صـــحة موـقــف الشـــركة تضـــمنت المـــذكرة والحافظـــة محـــل التعلـيــق الماـثــل عـــدة ن
 :الطاعنة وأحقيتها في طلباتها منها علي سبيل المثال 

 أنه قد ورد بالمذكرة أنه قد تـم اسـتبدال العبـوات التـي وجـد بهـا رائحـة كريهـة بعبـوات صـالحة مـن  )١
 الشركة الطاعنة
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المة اإلنـتـاج ومراحـلـه فضــال أن المـنـتج يخــرج مــن الشــركة صــالحا لالســتعمال وهــو مــا يؤكــد ســ     
 عن التخزين السليم وهو ما يؤدي في النهاية إلي منتج سليم مائه بالمائه 

أما وأن يتم تخزين المنتج بالمخالفـة للتعليمـات المدونـة علـي العبـوات وتفسـد فهـو أمـر ال يرجـع      
 لعيب في اإلنتاج وال مسئولية علي الشركة 

المـــديريات بمراعـــات ظـــروف التخـــزين الجـيــد بعـيــدا عـــن الحـــرارة ورد بالمـــذكرة اـنــه قـــد تنـبــه عـلــي  )٢
 والرطوبة 
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إـقـرار صــريح مــن جهــة اإلدارة ـبـأن فســاد المـنـتج كــان راجعــا لســوء التخــزين مــن جاـنـب المــديريات  
 وليس لعيب في التصنيع 

  مــن وزيــري٢٠٠٦ لســنة ١٢١والجــدير بالــذكر فــي هــذا الخصــوص انــه قــد ســبق وصــدر قــرار  -
 ...... الصحة والصناعة بتشكيل لجنة إلعداد التقرير بشأن 
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أنه لمنع تكرار احتمـاالت فسـاد األلبـان مسـتقبال يجـب تفعيـل إجـراءات الرقابـة علـي المخـازن   
 من حيث درجة الحرارة والرطوبة حتي الوصول للمستهلك 
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ر صريحا أخر بأن فساد األلبان كان راجعا لسوء التخزين من جانب الشركة أن ذلك يعد إقرا  
 والصيدليات وليس لعيب في التصنيع ) الشركة المصرية لألدوية (الموزعة 
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 وما أبداه في مذكرة دفاع الطاعن إال أن محكمة القضاء اإلداري في حكمها الطعين قد 



 

 ٩١

ما أبـداه الطـاعن سـلفا وتمسـك بـه أمـام هيئتهـا علـي نحـو تتـأثر بـه نتيجـة خلت أسبابه من ثمة ذكر ل
مما أصاب أسباب ذلك القضـاء بالقصـور الشـديد .. النزاع ويؤدي حتما لتغيير وجه الرأي بالتداعي 

 المستوجب إلغاءه 
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 أن يشــتمل ١٩٧٣ لســنة ١٣يلها بالـقـانون  مــن ـقـانون المرافعــات بعــد تعــد١٧٨توجــب المــادة  
وخالصـه ـمـوجزة الحكـم علـي أسـبابه الواقعيـة ـمـن عـرض مجمـل لوقـائع الـدعوى ـثـم طلبـات الخصـوم 

ورتـبـت اـلـذي تـتـأثر ـبـه نتيجــة الـنـزاع ويتغـيـر ـبـه وجــه اـلـرأي ـفـي اـلـدعوى ـلـدفوعهم ودفــاعهم الجــوهري 
 البطالن جزاء إغفالها أو القصور فيها 

 )١٤١-٧١٩-١-٣١ مجموعة محكمة النقض ٤/٣/١٩٨٠نقض مدني ( 
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ال القاعده القانونيه على وقائع التداعي المطروح فى ان يتعين على محكمه الموضوع انز 
 وهي بصدد ذلك ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح ٠٠بساط بحثها ويتعين عليها 

 او تطبيقها على نحو يؤدي الى نتائج ٠٠ واال تطبق قاعده قانونيه على واقعه التنطبق عليها ٠٠
 عليها ن هذه القاعده او برفض تطبيقها على واقعه تنطبق قانونيه مخالفه للنتائج المستهدفه م

واوجبت محكمه النقض فى احكامها على قاضى الموضوع ان يسبغ التكييف الصحيح على  
 الدعوي دون ان يتقيد فى ذلك بما يسبغه عليها الخصوم من اوصاف وكيوف 
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ن قاضى الموضوع ملزم باعطاء الدعوي وصفها الحقيقي المقرر فى قضاء هذه المحكمه ا 
، واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون ان تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب 

 والعبره فى التكييف هى بحقيقه المقصود من الطلبات المقدمه فيها ال بااللفاظ التى ٠٠الدعوي 
 صيغت فيها هذه الطلبات 

  )٥٧ - ٤٠٣٧ - ٤ مجموعه الخمسين عاما ١٧/١/١٩٨١نقض مدني ( 
 وفى ذات المعني 

  )٩٥ - ٦٤٢ -١ - ١٩ مجموعه احكام النقض ٢٨/٣/١٩٦٨نقض مدني ( 
  ٠٠ بل حددته محكمه النقض فى الكثير من احكامها ٠٠وذلك االمر ليس على اطالقه 
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 فيتعين عليه ٠٠نقض  لرقابه محكمه ال٠٠فى خضوع قاضى الموضوع فى تكييفه القانوني للواقعه 
 واال عجزت عن ذلك ٠٠ حتى يتسني للمحكمه اعمال رقابتها ٠٠ان يسبب حكمه التسبيب الكافى 

  فاصبح حكم الموضوع متحققا فيه شائبه الخطأ فى تطبيق القانون ٠٠
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 الموضوع السلطه من المقرر وعلى ماجري به قضاء هذه المحكمه انه ولئن كان لقاضى 
التامه فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوي من االدله المقدمه له وفى وزن تلك االدله وتقديرها 

 وترجيح بعضها على البعض االخر 
اال انه فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق مايري تطبيقه من احكام القانون فانه يخضع فى  

ب حكمه التسبيب الكافى حتي يتسنى لهذه ذلك لرقابه محكمه النقض مما يحتم عليه ان يسب
المحكمه اعمال رقابتها فان قصر حكمه فى ذلك فانه يعجز هذه المحكمه عن التقرير بصحه 

 اوعدم صحه الطاعن به من مخالفه القانون او الخطأ فى تطبيقه 
  )٥٨ - ٤٠٣٧ - ٤ مجموعه الخمسين عاما ٢٤/١/١٩٨١نقض مدني ( 

 وفى ذات المعني 
  )٩٨ - ٦٠٢ - ٢ - ١٦ مجموعه النقض ٢٠/٥/١٩٦٥ني نقض مد( 
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تتحقق شائبه الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص  
 على واقعه النزاع ومن ثم يجب على المحكمه وهي القانوني فتتجاوزه المحكمه عند تطبيق النص

بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كال منهما 
التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هي اخطأت فى شىء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى 

 تطبيق القانون 

 a�+ Z�� ��1 

 بشـأن مراقبـة ١٩٦٦ لسـنة ١٠كمة القضاء اإلداري قد انحرفت بالقـانون وكان الثابت أن مح
والـذي يتضـح ..  عـن مجـال تطبيقـه ١٩٧٦ لسـنة ٣٠األغذية وتنظيم تداولها والمعـدل بالقـانون رقـم 

 من مفهومه مخالفة القرارات محل التداعي لصحيح نصه 
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 لسنه ٢١ بشان التوحيد القياسى والقانون رقم ١٩٥٧ لسنه ٢مع مراعاة احكام القانون رقم  
 ايه ماكوالت او مشروبات تستخدم  بشان تنظيم الصناعه وتشجيعها يقصد بكلمة االغذية١٩٥٨

 ويقصد بتداول االغذية عمليه او اكثر من عمليات تصنيع االغذية او ٠٠لالستهالم االدمي 
 تحضيرها او طرحها اوعرضها للبيع او تخزينها اونقلها اوتسليمها
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  اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الوارده فى التشريعات النافذه -١
  اذا كانت غير صالحه لالستهالك االدمي -٢
  اذا كانت مغشوشة -٣
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  اذا كانت ضاره بالصحه -١
  اذا كانت فاسدة او تالفه -٢
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 اذا كانت ملوثه بميكروبات اوطفيليات من شأنها احداث مرض باالنسان  -١
ه اذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحه االنسان اال فى الحدود المقرر -٢

 )١١(بالمادة 
اذا تداولها شخص مريض باحد االمراض المعدية التي تنتقل عدواها الى االنسان عن  -٣

 طريق الغذاء او الشراب او حامل لميكروباتها وكانت هذه االغذية عرضه التلوث 
اذا كانت ناتجه من حيوان مريض باحد االمراض التى تنتقل الى االنسان او من حيوان  -٤

 نافق 



 

 ٩٤

 باالتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تنقيتها اذا امتزجت -٥
 منها 

 اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظه او اية مواد اخري محظور استعمالها -٦
 اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة  -٧
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ر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجالء انه جاء وبتطبيق المفاهيم القانونيه سالفه الذك
لصيدليه مفتقرا لسنده فى الواقع ائون شمخالفا للقانون متناقضا مع نتائج تحاليل االدارة المركزية لل

 :والقانون وذلك كله يتضح في الحقائق االتيه 
الصحه  وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ان حظر وزارة ٠٠بداية  -١

استند الى الزعم بانه قد ثبت مخالفه المنتج ... والسكان تداول وبيع واستخدام مستحضر 
 فى حين ان الثابت من كتاب وزارة الصحة ٠٠المذكور للمواصفات القياسية المصرية 

والتى ....  االدارة المركزيه للشئون الصيدليه ان نتائح تحليل عينات مستحضر -والسكان 
 ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧شركة تشغيالت ارقام التم سحبها من 

١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، 
١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، 
١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦ ، ١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ،  

  ١٩٦٦ لسنه ١٠ جاءت نتيجتها غير صالحه لالستهالك االدمي طبقا للقانون ١٩٩
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 يتضح وبجالء ان االدعاء بمخالفه المنتج ١٩٦٦ لسنه ١٠حيث انه بمطالعه نص القانون  
 صالح لالستهالك االدمي القياسية يختلف تماما عن االدعاء بان المنتج غير للمواصفات

 اذ ان لكال من هذين االدعائين تسبيبه ونتائجه والوقوف على توافر عيب من هذين ٠٠
 وهذا التناقض يؤكد ٠٠العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه 

اسه الطاعن انعدام السند القانوني الصحيح للقرار الطعين وانه صدر نكاية فى الشركة رئ
 ودونما بحث وتمحيص لالوراق فبات فى هذه الصورة المتناقضة مع الحقيقة والمستندات 

و كان عدم أفسواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصفات القياسية المصرية  -٢
 فان القرار الطعين يكون قد خالف القانون فى عدم بيان ٠٠صالحيته لالستخدام االدمي 

الفه المواصفات حيث كان جديرا بالجهه االدارية ايضاح ماهية المواصفات التى اسباب مخ



 

 ٩٥

 اما ٠٠خولفت وذلك بعد مقارنه مواصفات المنتج الحاليه والمواصفات الواجب تواجدها 
ثر ادعاء جهه االدارة بان المنتج مخالف للمواصفات أوان ذلك لم يحدث االمر الذى يحبط 

 تحديدا لعدم بيان ماهية المخالفه 
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فاذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدم صالحية المنتج لالستهالك االدمي فان جهه  
 لم تورد سببا قانونيا ٠٠و بمعني اخر أ ٠٠االدارة لم توضح ايضا سببا لعدم الصالحية 

 ١٠انون  من الق٤ ، ٣من ضمن االسباب الوارده على سبيل الحصر فى نص المادتين 
 حيث جاء القرار الصادر من االدارة المركزية فى مجال تسبيبه الواهي للزعم ١٩٦٦لسنه 

ولم يتم ايضاح لفظ ) زناخه ( بعدم صالحية المبيع لالستهالك االدمي االدعاء بان به 
زناخه حتي يتسني لقارىء التقرير فهم هذا اللفظ وتطبيقه على االحوال الوارده على سبيل 

 االمر الذى يعيب هذا القرار ١٩٦٦ لسنه ١٠ى المادة الرابعه من القانون الحصر ف
 باالبهام وعدم االيضاح 

به زناخه كما  ) ١ -بيبي زان (  ان المنتج - والجدل خالف الحقيقة -اذا ما فرضنا جدال  -٣
 زعم التقرير االخير المشار اليه فان هذا السبب اليبرر التقرير بانه غير صالح لالستهالك

  االحوال التى ١٩٦٦ لسنه ١٠ من القانون ٤االدمي حيث حصرت المادة 

 تعتبر فيها االغذيه ضارة بالصحه ومن ثم غير صالحه لالستهالك االدمي فى االتي 
 اذا كانت تحتوي على مواد سامة 
 اذا تداولها شخص مريض باحد االمراض المعدية 
 وان نافق و من حيأ ٠٠٠٠٠٠اذا كانت ناتجه من حيوان مريض 
 و يستحيل معه تنفيتها منها أاذا امتزجت باالتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره 
 و ايه مواد اخري محظور استعمالها أو مواد حافظة أاذا احتوت على مواد ملونه 
 اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد ضاره بالصحة 
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تى يزعمها تقرير االدارة المركزية للشئون الصيدليه لم ترد ضمن وكانت الزناخه ال 
مصدرها ) رائحه كريهه ( الحاالت الحصرية سالفه الذكر السيما وان الزناخه عرفت بانها 

 ومن ثم فانها ليست من االسباب ٠٠والصيدليات الموزعه للمنتج شركة سوء التخزين من ال
 ر صالح لالستهالك االدمي التى تؤدي الى التقرير بان المنتج غي
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اما وان قرر التقرير المشار اليه خالف ذلك االمر الذى يؤكد مخالفته لصريح نصوص  
  المشار اليه سلفا  ١٩٦٦ لسنه ١٠القانون 

حيث لم يوضح الذي قرر بصحته الحكم الطعين انعدام السند القانوني والفني للقرار الطعين  -٤
اما اذا ما فرضنا جدال بان هذا القرار جاء مستندا القرار الطعين ثمه اسباب الصداره 

للتقرير الصادر من االدارة المركزية للشئون الصيدليه الذى قرر بان التشغيالت ارقام من 
 ١٩٦٦ لسنه ١٠ جميعها غير صالحه لالستهالك االدمي طبقا للقانون ١٩٩ حتي ١٥٧

  ١٤/١٢/٢٠٠٥وذلك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ 
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مؤرخ ) االدارة المركزية للشئون الصيدلية ( ان هناك تقرير اخر من ذات الجهه  
 مطابقة ١٨٥ ، ١٨٣ ، ١٧٩ ، ١٧٦ اورد فى مدوناته ان التشغيالت ارقام ١٨/١٠/٢٠٠٥

  بكتريولوجيا ١٩٩٢ لسنه ٢٠٧٢للمواصفات القياسية رقم 
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 وحده تسجيل االغذية الخاصة -المعهد القومي للتغذية فالثابت ان ثمه تقارير صادره من  
 تقرر وبوضوح تام ان هذه التشغيالت مطابقه من الناحية ١٩٩ حتي ١٦٦عن التشغيالت من 

 الكيميائية وصالحه من الناحيه الميكربيولوجيه 
 أكدت ١٩٣ حتي ١٨٣إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل المركزية للتشغيالت من  

 نتج ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه صالحية الم

 �G�7*�" 

إلي كافة نتائج التقارير الفنية المرفقة بالمستندات المقدمة من الشركة الطاعنة وأهمهـا تقريـر  
مرجعـه لسـوء ) أن وجـدت ( كلية الزراعة جامعة األزهر الذي أكـد علـي أن السـبب فـي حالـة التـزنخ 

 الخزين 
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يتضـح وبجــالء خطــأ محكـمـة القضـاء اإلداري ـفـي تطبـيـق الـقـانون وفقـا لـمـا تـهـدي ـلـه صــحيح  
ـمـواده وانســياقها خـلـف مــا اعتكــزت علـيـه الـقـرارات محــل الطـعـن رغــم مخالفتهــا لصــحيح حكــم الـقـانون 
ممــا أســـلس نحـــو انتهائـهــا إـلــي منطـــوق قضـــاءها الطعــين عـلــي نحـــو يتـعــين إلـغــاءه والقضـــاء مجـــددا 

 عن المبداه في صحيفة التداعي بطلبات الطا
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الخطأ في القانون الذي يعيب الحكم ويؤدي إلي نقضه هو مـا يـؤثر فـي النتيجـة التـي انتهـت 
 إليها

  )١١٥٧-١٨/٢ مجموعة محكمة النقض ٣٠/٥/١٩٦٧نقض ( 
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تتحقق شائبه الفساد فى االستدالل عندما تستخلص المحكمه نتيجه معينه من واقعه ليس  
 الواقعه عن هذه النتيجه وقد التسفر عنها  اذ تسفر تلك٠٠من شانها ان تؤدي اليها اال احتماال 

وتقيم المحكمه قضاءها على هذا االستخالص وهو استخالص فاسد بينما يجب عليها ان تقيم هذا 
سباب التقبل التأويل واال كان قضاءها مشوبا بالبطالن لفساد أالقضاء على القطع واليقين وعلى 

 فى االستدالل 
  )١٢١ ، ١٢٠ ص -السابق  المرجع -المستشار انور طلبه ( 
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من المقرر على ماجري به قضاء محكمه النقض انه ولئن كان لمحكمه الموضوع ان تاخذ  
فى قضائها بما ترتاح اليه وتطرح ماعداه باعتبارها صاحبه الحق فى تقدير مايقدم اليها فى 

ائن اال ان ذلك مشروط بان يكون باستخالصها لما تقتنع الدعوي من ادله وفى فهم مايكون من قر
به سائغا وان تكون االسباب التى اوردتها فى صدد هذ الدليل من شانها ان تؤدي الى ما انتهت 

وردت المحكمه اسبابا لتبرير الدليل الذى اخذت به اولنفيه فان هذه االسباب أاليه مما مفاده انه اذا 
التى لها ان تقضى بنقض الحكم اذا كان استخالصه غير سائغ تخضع لرقابه محكمه النقض 

دله مجتمعه أوكان مبنيا على جمله أو قرائن ليس من شانها ان تؤدي اليه عقال أ ةدلأالبتنائه على 
بحيث اليعرف ايهما كان اساسا جوهريا له ثم يبين فساد احدهما بحيث التعرف ماذا يكون قضاؤه 

 مع استبعاده 
 ) ق ٤٩ س ١٧٣٢ طعن رقم ٢٧/١٢/١٩٨٠نقض ( 
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وكــان الثاـبـت مــن مطالعــة مــدونات الحكــم الطعــين فيمــا أورده بهــا مــن كــون التوصــيات الـتـي  
 لم تقدم الشركة رئاسة الطاعن بتنفيذها بل ٢٠٠٦ لسنة ١٢١أوردتها اللجنة المنتدبة بموجب القرار 

 دية للمنتج التزمت فحسب بإجراء االختبارات التأهيلية التأكي
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به محكمة القضاء اإلداري بكونه غير كافي إلعادة تشغيل خط اإلنتاج بل كان من المتعـين  
 تنفيذ كافة االشتراطات وهو ما عجز الطاعن عن إثبات تنفيذ باقي التوصيات 
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ي قضـاءها الطعـين وأهـدرت بموجبـه يعد استنتاج مـن واقعـة ال تـؤدي إليـه وأخـذ منهـا سـندا فـ
 دفاع الطاعن بأحقيته في إلغاء القرار السلبي باالمتناع عن إعادة تشغيل خط اإلنتاج 
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وكانـت أسـبابه ال .. وأوردته فـي أسـباب حكمهـا .. من أن أخذ المحكمة بتقرير قدم بالدعوى  
 بحيث ال تصـلح ردا علـي دفـاع فـإن حكمهـا يكـون معيبـا بالفسـاد تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها

 في االستدالل به 
 )٣٧-١٣٠-١-٣٤ مجموعة محكمة النقض ٦/١/١٩٨٣نقض مدني ( 
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مــن كــون اللجـنـة المنتدـبـة ذاتهــا أوردت بتقريرهــا مــا يخــالف مــا اســتدلت ـبـه محكمــة الموضــوع  
ٕدء في التشغيل الكمي لخط اإلنتاج بل واعادة الثقة في هذا المنتج بكافـة وسـائل وذلك بتوصيتها بالب

بعـــد مـــا ثـبــت تالـفــي الشـــركة رئاســـة الطـــاعن للمالحظـــات اإلعـــالم عـلــي المســـتوي المحـلــي والعرـبــي 
 مــن كــال مــن وزيــر الصــحة والســكان ١٨/٦/٢٠٠٦وهــو مــا تــم اعتمــاده بتــاريخ .. الســابق ظهورهــا 

 اعة ووزير التجارة والصن
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التفتت عن ذلك وبنت قضـائها علـي واقعـة ال مصـدر لهـا ومـا وجـد منـه يسـتحيل اسـتخالص  
 ما بني عليه ذلك القضاء منها مما يتعين معه إلغاءه 
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 أو موجود إذا بني القاضي حكمة علي واقعة استخلصها من مصدر ال وجود له .. من أنه  
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ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه مسـتحيل عقـال اسـتخالص تلـك الواقعـة منـه كـان هـذا 
 الحكم باطال لفساده في االستدالل 

 ) ق ٤٨ لسنة ٦٤٧ طعن رقم ٢٩/٤/١٩٨٢نقض مدني ( 
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بأنـــه ينطـــوي علـــي عيـــب يمـــس ســـالمة االســـتنباط ويتحقـــق ذلـــك إذا اســـتندت المحكمـــة فـــي  
اقتناعها إلي إدلة غير صالحة من الناحيـة الموضـوعية لالقتنـاع بهـا أو عـدم فهـم العناصـر الواقعيـة 

  لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر التي ثبتت لديها التي ثبتت
  )٣٥٢-١٩٤٤-٢-٢٢ مجموعة محكمة النقض ٢٥/٦/١٩٨١نقض مدني ( 

 ) ق ٥٥ لسنة ٢٤٨٧ طعن ١/١٢/١٩٨٨نقض مدني ( 
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ة مــن الناحيــة يتحقــق فســاد االســتدالل باســتناد المحكمــة فــي اقتناعهــا إلــي أدلــة غيــر صــالح 
الموضـــوعية لالقتنـــاع بهـــا أو إلـــي عـــدم فهـــم الواقعـــة التـــي ثبتـــت لـــديها أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه 

 العناصر 
 ) ق ٦١ لسنة ٤٩٧٠ طعن ١٩/٧/١٩٩٢نقض مدني ( 
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يتحـقــق فســـاد االســـتدالل باســـتخالص الحكـــم ألدـلــة ـلــيس مـــن شـــأنها أن ـتــؤدي عـقــال إـلــي مـــا 
 انتهي إليه 

 ) ق ٤٨ لسنة ١٦٨٠ طعن ٩/١/١٩٨٤نقض مدني ( 
 أو باستخالص الحكم من أوراق واقعة ال تنتجها 

 ) ق ٥٦ لسنة ٢٢٤ طعن ٥/١/١٩٩١نقض مدني ( 
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وكان الثابت من مطالعة مدونات الحكم الطعين أن المدافع عن الطاعن قد تقدم من بين مـا 
 مـــوجهين مـــن الشـــركة ٢٥/١٢/٢٠٠٥ ، ٢١/١١/٢٠٠٥تقـــدم بـــه فـــي مســـتنداته بكتـــابين مـــؤرخين 

 رئاسة الطاعن واإلدارة المركزية للشئون الصيدلية 
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واستدلت بهم في قضائها الطعين علـي أنهـا اعتـراف مـن الشـركة رئاسـة الطـاعن بالمخالفـات  
 التي نسبت إليها من اللجنة المنتدبة من اإلدارة العامة للتفتيش علي المصانع
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 ينم عن فساد أصاب استنباطه من هيئة المحكمة ألخذها بهذين الكتابين في غير داللتها 
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لكون الخطاب الموجه من الشـركة رئاسـة الطـاعن وضـح فـي ألفاظـة مـن كونـه اعتراضـا مـن  
ـلـي مـا ورد فـي تقريـر اإلدارة العاـمـة الشـركة عمـا نسـب إليهـا ـمـن مخالفـات ردا مـن القـائمين عليهـا ع

 للتفتيش علي المصانع 
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الذي أكد وبحق أن القضاء الطعين مشوب بالفساد في االستدالل لما انطوي عليه من عيـب  
 ما يتعين معه إلغاءه .. أصاب سالمة االستنباط 
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حكم تعتبر مشوبة بالفساد في االستدالل إذا انطوت علي عيب يمس أن المقرر أن أسباب ال 
سالمة االستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلي أدلـة غيـر صـالحة مـن الناحيـة 
الموضــوعية لالقتـنـاع بـهـا أو إـلـي عــدم فـهـم العناصــر الواقعـيـة مثبـتـه ـلـديها أو وـقـوع تـنـاقض ـبـين هــذه 

عـــدم الـلــزوم المنطـقــي للنتيجـــة الـتــي انتـهــت إليـهــا المحكـمــة بـنــاء عـلــي تـلــك العناصـــر كـمــا ـفــي حاـلــة 
 العناصر التي بنيت لديها 
  )٢/١/١٩٨١ ق جلسة ٢٤ لسنة ٢٠٥طعن رقم ( 
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أتي الحكم التعين علي صورة منفردة للفساد في االستدالل تجعله خليقـا بـالنقض اسـتنادا إلـي 
حكــم تعتبــر مشــوبة بالفســاد فــي االســتدالل إذا انطــوت أن المســتقر فــي قضــاء الــنقض أن أســباب ال

عـلـي عيــب يمــس ســالمة االســتنباط كــأن تســتند المحكمــة فــي اقتناعهــا عـلـي أدلــة غـيـر صــالحة مــن 
 الناحية الموضوعية لالقتناع بها 

  )١١٩٤ ق طعن ٥٢ س ٢٠/٤/١٩٨٨نقض ( 
  )٧١٤ ق طعن ٥٥ س  ٢٩/٦/١٩٩٨نقض ( 

  )٢٤٨٧عن  ق ط٥٥ س ١/١٢/١٩٨٨طعن رقم  ( 
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بات إثبات الدعوى وبمعني أخر ال يجوز للمحكمـة ال يجوز لمحكمة الموضوع أن ترفض طل 
ـفـإذا أجــاز الـقـانون إثبـات اـلـدعوى بـهـذا الـدليل ـفـال يجــوز حرماـنـه .. أن تـرفض طـلـب إثـبـات الـدعوى 

   منه 
  )٦٧٥محمد المنجي الوسيط المدني ص / د( 
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ى للتحقـيــق ومـــع ذـلــك ـلــم يعـــر الحكـــم هـــذا إذا كـــان الثاـبــت أن الطـــاعنين طلـبــوا إحاـلــة اـلــدعو 
 الطلب التفاتا ولم يرد عليه فإنه يكون قاصر التسبيب ومخل بحقوق دفاع الطاعنن 

 ) ق ٥٠ لسنة ١٣٦ طعن رقم ٢/١/١٩٤٧نقض مدني ( 
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وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن قـد أبـدي فـي دفاعـه ردا علـي مـا أودعـه هيئـة مفوضـي  
إحالة أوراق الدعوى إلـي لجنـة ثالثيـة وتمسك بمطلبه نحو  تقريرهم المرفق بأوراق التداعي الدولة في

مختصة لتكون مأموريتها بحث األوراق وعمـا إذا كـان هنـاك أخـالل مـن جهـة اإلدارة مـن عدمـه ومـا 
إذا كــان القــرار الصــادر مــن جهــة اإلدارة لــه مــا يبــرره قانونــا مــن عدمــه وعمــا إذا كانــت التناقضــات 
الــواردة بالتقــارير المرفقــة تهــدر حجيتهــا مــن عدمــه وقــد اســتند مطلبــه هــذا علــي مــا أورده فــي مــذكرة 

 دفاعه تعليقا علي ما تضمنه تقرير هيئة مفوضي الدولة 
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 جـهـة اإلدارة مــن وجــود شــكاوى ـمـن عــدة محافظــات هوـقـد اســتند ســيادته ـفـي هــذا إـلـي مازعمـتـ
 ...  حول ظهور أعراض بعد تناولهم 

 



 

 ١٠٢

 �2��
! ���&1 

للتفتـيش علـي الصـيدليات وسـحب عينـات بأنه حيـال ذلـك قامـت وزارة الصـحة بتشـكيل لجـان  
 تها لالستخدام اآلدمي نظرا لتزنخها وتبين عدم صالحيمن هذا المنتج 
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انتهي السـيد المفـوض إلـي الـرأي بـأن قـرار وزارة الصـحة بحظـر تـداول واسـتخدام هـذا المنـتج  
 قد صادف صحيح حكم القانون 
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 لسنه ٢١ والقانون رقم ين التوحيد القياس بشا١٩٥٧ لسنه ٢حكام القانون رقم أمع مراعاة  
و مشروبات تستخدم أكوالت أ مةيأ ألغذية وتشجيعها يقصد بكلمة اة بشان تنظيم الصناع١٩٥٨

و أ األغذيةكثر من عمليات تصنيع أو أ عمليه ألغذية ويقصد بتداول ا٠٠مي آلد اكالألستهل
 سليمها توأنقلها  وأو تخزينها أوعرضها للبيع أو طرحها أتحضيرها 
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  آلتية األحوال اي فألغذيةيحظر تداول ا 
  ة التشريعات النافذي فةذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردإ -١
 ي ألدمذا كانت غير صالحه لالستهالك اإ -٢
 ذا كانت مغشوشة إ -٣
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 تيه آلحوال األ اي فىدمألة غير صالحه لالستهالك األغذيعتبر ات 
  بالصحةذا كانت ضاره إ -١
  ةو تالفأذا كانت فاسدة إ -٢
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 ةتيآلحوال األ ايغذية ضاره بالصحة فألتعتبر ا 
 نسان ألحداث مرض باإطفيليات من شأنها  وأذا كانت ملوثه بميكروبات إ .١
 ذا كانت تحتوي على مواد سامه تحدث ضرر لصحه االنسان اال فى الحدود المقرره إ .٢

  ) ١١(بالمادة 
اذا تداولها شخص مريض باحد االمراض المعدية التي تنتقل عدواها الى االنسان عن  .٣

 طريق الغذاء او الشراب او حامل لميكروباتها وكانت هذه االغذية عرضه التلوث 
ه من حيوان مريض باحد االمراض التى تنتقل الى االنسان او من حيوان اذا كانت ناتج .٤

 نافق 
اذا امتزجت باالتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تنقيتها  .٥

 منها 
 اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظه او اية مواد اخري محظور استعمالها .٦
 ا تحتوي على مواد ضارة بالصحة اذا كانت عبواتها او لفائفه .٧
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وبتطبيق المفاهيم القانونيه سالفه الذكر على مدونات القرار الطعين يتضح وبجالء انه جاء 
لصيدليه مفتقرا لسنده فى الواقع ائون شمخالفا للقانون متناقضا مع نتائج تحاليل االدارة المركزية لل

 :االتيه والقانون وذلك كله يتضح في الحقائق 
 وبمطالعه نص القرار الطعين المنشور بالصحف اليومية ان حظر وزارة الصحه ٠٠اية بد_ ا

k A �9 ¡��	� استند الى الزعم بانه ... والسكان تداول وبيع واستخدام مستحضر 
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االدارة المركزيه للشئون الصيدليه ان نتائح تحليل  -الثابت من كتاب وزارة الصحة والسكان 
 ، ١٥٩ ، ١٥٨ ، ١٥٧شركة تشغيالت ارقام الوالتى تم سحبها من ...  عينات مستحضر 

١٧٣ ، ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٧٠ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٦١ ، ١٦٠ ، 
١٨٤ ، ١٨٣ ، ١٨٢ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٧٩ ، ١٧٨ ، ١٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٥ ، ١٧٤ ، 
١٩٥ ، ١٩٤ ، ١٩٣ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٦ ، ١٨٥ ، 
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 طبقا ��c� °DF,!D� �f�r ¤e? جاءت نتيجتها ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦

  ١٩٦٦ لسنه ١٠للقانون 
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ان االدعاء بمخالفه  يتضح وبجالء ١٩٦٦ لسنه ١٠يث انه بمطالعه نص القانون  ح 

 تماما عن االدعاء بان المنتج غير صالح لالستهالك §,�u للمواصفات القياسية المنتج

 والوقوف على توافر عيب من  اذ ان لكال من هذين االدعائين تسبيبه ونتائجه٠٠االدمي 
وهذا التناقض  ٠٠هذين العيبين يتطلب نوعا معينا من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجيه 

 وانه صدر نكاية فى الشركة رئاسه القانوني الصحيح للقرار الطعينيؤكد انعدام السند 
 فى هذه الصورة المتناقضة مع الحقيقة كانالطاعن ودونما بحث وتمحيص لالوراق ف

 والمستندات 
فسواء كان سبب الحظر المزعوم مخالفه المنتج للمواصـفات القياسـية المصـرية او كـان عـدم  - ب

ن القـرار الطعـين يكـون قـد خـالف القـانون فـى عـدم بيـان  فـا٠٠صالحيته لالسـتخدام االدمـي 
اسباب مخالفه المواصفات حيث كان جديرا بالجهه االداريـة ايضـاح ماهيـة المواصـفات التـى 

 امــا ٠٠خولفــت وذلــك بعــد مقارنــه مواصــفات المنــتج الحاليــه والمواصــفات الواجــب تواجــدها 
دارة بان المنـتج مخـالف للمواصـفات وان ذلك لم يحدث االمر الذى يحبط اثر ادعاء جهه اال

 لعدم بيان ماهية المخالفه تحديدا 
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 فاذا كان السبب وراء الحظر المزعوم هو عدم صالحية المنتج لالسـتهالك االدمـي فـان   
 لــم تــورد ســببا ٠٠ او بمعنــي اخــر ٠٠جهــه االدارة لــم توضــح ايضــا ســببا لعــدم الصــالحية 

 مـن القـانون ٤ ، ٣ االسباب الوارده على سبيل الحصر فى نـص المـادتين قانونيا من ضمن
 حيــث جــاء القــرار الصــادر مــن االدارة المركزيــة فــى مجــال تســبيبه الــواهي ١٩٦٦ لســنه ١٠

وـلـم ـيـتم ايضــاح ) زناخــه ( لـلـزعم بعــدم صــالحية المبـيـع لالســتهالك االدمــي االدعــاء ـبـان ـبـه 
 فهــم هــذا اللفــظ وتطبيـقـه عـلـى االحــوال اـلـوارده عـلـى لـفـظ زناخــه حـتـي يتســني لـقـارىء التقرـيـر

 االمـر الـذى يعيـب هـذا القـرار ١٩٦٦ لسـنه ١٠سبيل الحصر فى المادة الرابعه مـن القـانون 
 باالبهام وعدم االيضاح 

 ان المنتج به زناخه كما زعم التقرير االخير - والجدل خالف الحقيقة -اذا ما فرضنا جدال  - ج
 المشار اليه 



 

 ١٠٥

 ٤لسبب اليبرر التقرير بانه غير صالح لالستهالك االدمي حيث حصرت المادة فان هذا ا - ح
 االحوال التى تعتبر فيها االغذيه ضارة بالصحه ومن ثم غير ١٩٦٦نه لس ١٠من القانون 

 صالحه لالستهالك االدمي فى االتي 
 اذا كانت تحتوي على مواد سامة 
 اذا تداولها شخص مريض باحد االمراض المعدية 
او من حيوان نافق ٠٠٠٠٠٠ا كانت ناتجه من حيوان مريض اذ  
يتها منها قاذا امتزجت باالتربة او الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقرره او يستحيل معه تن 

 اذا احتوت على مواد ملونه او مواد حافظة او ايه مواد اخري محظور استعمالها 
 ضاره بالصحة اذا كانت عبواتها او لفائفها تحتوي على مواد 
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وكانت الزناخه التى يزعمها تقرير االدارة المركزية للشئون الصيدليه لم ترد ضمن    
مصدرها ) رائحه كريهه ( الحاالت الحصرية سالفه الذكر السيما وان الزناخه عرفت بانها 

 االسباب  ومن ثم فانها ليست من٠٠ والصيدلياتالموزعه للمنتج شركة سوء التخزين من ال
 التى تؤدي الى التقرير بان المنتج غير صالح لالستهالك االدمي 

اما وان قرر التقرير المشار اليه خالف ذلك االمر الذى يؤكد مخالفته لصريح    
  المشار اليه سلفا  ١٩٦٦ لسنه ١٠نصوص القانون 

ين ثمـه اسـباب الصـداره انعدام السند القانوني والفني للقرار الطعين حيث لـم يوضـح القـرار الطعـ -د
امــا اذا مــا فرضــنا جــدال بــان هــذا القــرار جــاء مســتندا للتقريــر الصــادر مــن االدارة المركزيــة 

 جميعهــــا غـيـــر ١٩٩ حـتـــي ١٥٧للشــــئون الصــــيدليه اـلـــذى ـقـــرر ـبـــان التشــــغيالت ارـقـــام مــــن 
 وذلك لتزنخها وهو التقرير المؤرخ ١٩٦٦ لسنه ١٠صالحه لالستهالك االدمي طبقا للقانون 

١٤/١٢/٢٠٠٥  
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مؤرخ ) االدارة المركزية للشئون الصيدلية ( ان هناك تقرير اخر من ذات الجهه  
 مطابقة ١٨٥ ، ١٨٣ ، ١٧٩ ، ١٧٦ اورد فى مدوناته ان التشغيالت ارقام ١٨/١٠/٢٠٠٥

  بكتريولوجيا ١٩٩٢ لسنه ٢٠٧٢للمواصفات القياسية رقم 
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 الخاصة  وحده تسجيل االغذية -ثمه تقارير صادره من المعهد القومي للتغذية فالثابت ان  
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 تقرر وبوضوح تام ان هذه التشغيالت مطابقه من الناحية ١٩٩ حتي ١٦٦عن التشغيالت من 
 الكيميائية وصالحه من الناحيه الميكربيولوجيه 

 أكدت ١٩٣ي  حت١٨٣إضافة إلي أن كافة نتائج المعامل المركزية للتشغيالت من  
 صالحية المنتج ومطابقته للمواصفات وعدم وجود ثمة تزنخ فيه 

 dA #�1 

فقد بات واضحا وبجالء ان السند الذى اقيم عليه القرار الطعين جاء متهاترا وواهيا اليمكن  
 بحال االعتماد عليه 

 ومن جماع ماتقدم يتضح وبحق مخالفه القرار الطعين لصحيح نصوص القانون ٠٠هذا  
  االمر الذى يستلزم الغاءه ١٩٦٦  لسنه١٠
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ومخالف للحقيقة وسنده واهي ال يمكن االعتداد به حيث استند هذا الزعم إلي بعض وريقـات  
 عضاء مجلس الشعب بطلب االحاطه عن مدي صحة اللبن أو فساده مزعوم صدورها عن أ

�P I 

أن الثابت عدم اتخاذ ثمـة إجـراء قـانوني سـواء مـدني أو جنـائي مـن أي شـخص ضـد الشـركة  
 حيث انه من العقل والمنطق أن الذي يصاب بمرض ما بعد تناولـه يتجـه ٠٠وهو المفترض حدوثه 

 واه ضد الشركة المنتجة للمستشفي أو لقسم الشرطة وتسجيل شك

 ©�� R a�+ Z& c& 

فلـم يثبـت دخــول أي مـريض لمستشـفي عــام أو خـاص علـي مســتوي الجمهوريـة ويكـون ســبب  
 ولم يثبت تحرير ثمة محاضر بهذا المعني ضد الشركة ..... مرضه تناول 

 �'
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عبـوات فـي حـين أن الشركة الطالبة كانت تنتج سـنويا مـن هـذا الصـنف مـن األلبـان ماليـين ال 
وهـو ) بفرض صحة هـذه الشـكاوى ( أن الشكاوى المزعومة ال يتعدى عددها ثالثة أو أربعة شكاوى 

األمــر الــذي يؤكــد عــدم صــحة مــا جــاء بهــذه الشــكاوى الكيديــة وعــدم صــالحيتها لتكــون دلــيال علــي 
 صحة القرار الطعين 
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ســـوء تخـــزين المـنــتج ـلــدي الصـــيدليات رغـــم التنبـيــه المـــدون عـلــي كـــل عـبــوة بضـــرورة تخـــزين  
 وهـو ٠٠حـة الكريهـة  ذلك هو السبب في ظهـور التـزنخ أو الرائ٠٠المنتج في درجة حرارة منخفضة 

ليس عيبا ينسب للشـركة الطاعنـة أو خـط إنتاجهـا بـل عيـب ينسـب للشـركة الموزعـة والصـيدليات وال 
 السـيما وان المعامـل المركزيـة أكـدت انـه ٠٠يمكن أن تؤخذ الشركة المنتجة بجريرة أخطاء اآلخرين 

صـالحا سـليما ونظـرا لسـوء قد حدث تغييرا في الخـواص الطبيعيـة للمنـتج وهـذا يعنـي أن المنـتج كـان 
 تخزينه في درجات حرارة مرتفعة تغيرت خواصه الطبيعية
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ـبـأن أوجــه التـنـاقض الـتـي أوضــحناها ســلفا ـلـم تكــن ـفـي تفاصــيل بســيطة كمــا ـقـرر ســيادته ـبـل  
ولذلك أسـباب موضـحة (جسيمة فإذا كانت التحاليل قررت بعدم صالحية المنتج لالستهالك اآلدمي 

 ) بالقانون
ولهـذا أسـباب أخـري تمامـا ( ار قد صدر بـزعم مخالفـة المنـتج للمواصـفات القياسـية وكان القر 

 ) موضحة بالقانون 
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فـــي مصـــر قـــررت .... ٕواذا كانـــت معامـــل معهـــد األغذيـــة وهـــي الجهـــة المنـــوط بهـــا تحليـــل  
مـنــــتج ومطابقـتــــه بصـــــالحية كاـفــــة تشـــــغيالت المـنــــتج وكـــــذا المعامـــــل المركزـيــــة قـــــررت بصـــــالحية ال

 للمواصفات القياسية المصرية 
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 !!لتقرر بعدم صالحية المنتج فهل هذه تفاصيل بسيطة ؟ 



 

 ١٠٨

لعله من الواضح الجلي مدي ما شاب تقريـر السـيد المستشـار مفـوض الدولـة فـي هـذا الشـأن  
ٕادارتها إذ من خطأ مرجعه عدم اختصاص سيادته فنيا في الفصل بين تقارير معامل وزارة الصحة و

كـــان مـــن االحـــرى انـتــداب لجـنــة فنـيــة لمراجعـــة هـــذه التقـــارير وفحصـــها وبـيــان عمـــا إذا كاـنــت أوجـــه 
 التضارب والتناقض بينها بسيطة أم جسيمه 
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مــن أن الشــركة قــد ســهلت مــن مهمــة الســيد المستشــار مفــوض الدولــة وعدالــة الهيئــة المــوقرة  
 معرفة لجنة فنيه من كلية الصيدلة جامعة القاهرة مكونه من وذلك بتقديمها تقرير فني معد ب

 ليلي السيد عبد الفتاح / د٠أ -
     أستاذ الكيمياء التحليلية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 عزت محمد عبد المعطي / د٠أ -

 أستاذ الكيمياء التحليلية ورئيس قسم الكيمياء التحليلية بالكلية       
 مدرس مساعد الكيمياء التحليلية  أمل محمود أبو العلمين / د٠أ -
 مدرس مساعد الكيمياء التحليلية  كريم محمود أحمد يونس / د٠أ -

وقــد قامــت هــذه اللجنــة برئاســة الســيد عميــد كليــة الصــيدلة جامعــة القــاهرة بفحــص منــتج   
  ١٩٩ ، ١٩٨ ، ١٩٧ ، ١٩٦في التشغيالت أرقام .... 
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رائحــة ( حية المنــتج لالســتهالك اآلدمــي ومطابقتــه للمواصــفات وعــدم وجــود ثمــة تــزنخ صــال
 به ) كريهة 
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 في حين أن تقـارير ١٩/١٢/٢٠٠٥أن تاريخ مباشرة هذه اللجنة عملها وتحليلها للمنتج كان  
  ١٤/١٢/٢٠٠٥المعامل المركزية التي زعمت عدم صالحية المنتج كان 

 Z& & 

حلـيـل المجــري بمعرـفـة هــذه اللجـنـة ـتـم بـعـد خمســة أـيـام ـمـن ـتـاريخ تحلـيـل المعاـمـل ـفـإذا كــان الت 
المنتج غير صالح الزداد فسادا بمرور الوقت أمـا وأن وانتهـت اللجنـة بصـالحية المنـتج وعـدم وجـود 

 ية به األمر الذي يؤكد مدي التضارب والتناقض الجسيم بين التقارير الفن) رائحة كريهة( ثمة تنزنخ 
 فــإن ١٤/١٢/٢٠٠٥وعلــي الفــرض بصــحة مــا قــرره نتــاج تحاليــل المعامــل المركزيــة بتــاريخ  

 ذلك يكون راجعا لكون العينات مأخوذة من الصيدليات الموزعة التي تسيء تخزين المنتج مما نتج 
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 عنه الرائحة الكريهة المذكورة 
ة القاهرة حينمـا أخـذت العينـات بدليل أن اللجنة المشكلة من أساتذة الصيدلة والكيمياء بجامع 

مــن ذات التشــغيالت مــن الشــركة الـتـي تحســن تخــزين منتجهــا جــاء النتيجــة أن هــذا المـنـتج ال تشــوبه 
 شائبة وأنه صالح وليس به رائحة تزنخ 
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وزـيـر التجــارة /  الصــادر مــن الســيد ٢٠٠٦ لســنة ١٢١أن اللجـنـة المشــكلة تنفـيـذا للقــرار رقــم  
  إلي األتي١٨/٦/٢٠٠٦ بتاريخ توصياتهاعة انتهت في والصنا

٠٠٠٠٠٠ -١ 

٠٠٠٠٠٠٠ -٢ 

توصي اللجنة ألهمية دور التخزين في استمرار صالحية المنتج ولمنع تكرار أية احتمـاالت  -٣
تلف في هذا المنتج الحساس زيادة تفعيل إجراءات مراقبـة المخـازن مـن حيـث درجـة الحـرارة 

التخـزين أو التوزيـع حتـى الوصـول للمسـتهلك وذلـك بآلـيـه والرطوبـة سـواء بأمـاكن اإلنتـاج أو 
 مراقبة فعالة لضمان ذلك 

 وقد أغفل السيد المستشار مفوض الدولة هذه التوصية الرئيسية في تقرير سيادته  
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ية كـان نتيجـة لسـوء التخـزين مـن جانـب الشـركة المصـر... أن ما ظهر من تلفيات في منتج  
وأيضـا مـن جانـب أمـاكن ) التي تتسلم المنتج من الشركة بتكليف من وزارة الصـحة ( لتجارة األدوية 

التوزيع كالصيدليات وهو ما جعل هذه اللجنة توصي باالهتمام بالتخزين ومراقبته مراقبـة فعالـه لعـدم 
 تكرار احتماالت التلف في المنتج 

 ٠٠فاطمــة شــكري / مثلــة فــي الســيدة الــدكتورة وهــو األمــر الــذي أكدتــه وزارة الصــحة ذاتهــا م
 ٦٥٤مــــدير إدارة التفتــــيش بــــاإلدارة المركزيــــة للشــــئون الصــــيدلية بجريــــدة روز اليوســــف العــــدد رقــــم 

  بالصفحة األولي ١٦/٩/٢٠٠٧الصادر بتاريخ 
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انـــه قـــد شـــهد شـــاهد مـــن أهلهـــا حيـــث جـــاءت الســـيدة الـــدكتورة مـــدير إدارة التفتـــيش بـــاإلدارة  
 يرجع لسوء التخزين ... فساد المركزية للشئون الصيدلية وقررت صراحة أن 
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ية بالتسبيب في هذا الفساد بسـبب بل قررت صراحة بأنها تتهم الشركة المصرية لتجارة األدو 
 سوء تخزينها 
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أن سوء التخزين هو السبب األساسي واألوحد لفساد المنتج محـل التـداعي بشـهادة أحـد كبـار  
 موظفي وزارة الصحة
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ٕلفريدة وانما قد سبق وان أن تضارب تقارير وزارة الصحة وتناقضها لم تكن الواقعة الوحيدة وا 
فـــــي شـــــأن ذات ) اإلدارة المركزيـــــة للمعامـــــل ( تناقضـــــت جهـــــة واحـــــدة تابعـــــه لـــــوزارة الصـــــحة هـــــي 

التشـــغيالت ـبــأن ـقــررت بأنهـــا مطابـقــة للمواصـــفات ـثــم عـــادت وـقــررت أنهـــا غـيــر مطابـقــة ـثــم عـــادت 
 وقررت بأنها مطابقة 
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كزـيـــــــة للمعاـمـــــــل تـقـــــــارير عــــــــن  صــــــــدر عــــــــن اإلدارة المر٢٢/١١/٢٠٠٤ ، ١٣/١١/٢٠٠٤ 
 تفيــد أنهــا غيــر مطابقــة للمواصــفات القياســية الرتفــاع العــدد ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦التشــغيالت أرقــام 

 الكلي للبكتريا الهوائية عن الحد المسموح به 
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 بخطــاب مرســل لهــا مــن الشــركة المصــرية ٢٨/١١/٢٠٠٤فوجئــت الشــركة الطاعنــة بتــاريخ  
  سالفة الذكر ١٦٨ ، ١٦٧ ، ١٦٦ن خالله التحفظ علي التشغيالت أرقام لتجارية األدوية تقرر م
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ـــأن ذات التشــــغيالت ســــالفة اـلـــذكر مطابقــــة ٣٠/١١/٢٠٠٢بـتـــاريخ    وأصــــدرت تقرـيـــرا يفـيـــد ـب
 للمواصفات القياسية واختبار الزناخة سلبي 
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 ار قرار برفع التحفظ علي هذه التشغيالت نحو إصد 
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ٕـلــيس بجديــد عليـهــا وانمــا قــد اعـتــادت علــي هـــذا ... أن تضــارب المعامــل ـفــي نتــائج فحــص   
 وهو أيضـا مـا يقطـع بـأن مـا قـرره السـيد ٠٠التناقض عما يهدر ثمة حجية لما تنتهي إليه من نتائج 

كان في تفاصيل بسيطة فإنه قول مغلوط ال يستند لخبرة فنية المستشار مفوض الدولة بأن التناقض 
 صيدلية جديرا باالطراح 
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الذي يضحد جمـاع مـا انتهـي إليـه السـيد المستشـار مفـوض الدولـة فـي هـذا الخصـوص علـي  
 نحو يجدر معه عدم التعويل عليه لمخالفته للثابت باألوراق والمستندات والحقيقة 
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 بشأن المحال الصناعية والتجارية التـي تخـول ١٩٥٤ لسنة ٤٥٣ من قانون ١٢نص المادة  -
 اف إدارة المحل كليا أو جزئيا لمدير عام الرخص إصدار قرار مسبب بإيق

اـلـــزعم باســــتمرار الشــــكاوى حــــول ظهــــور أعــــراض مرضــــية عـلـــي بعــــض األطفــــال فــــي عــــدة  -
محافظـــات الـــزعم بإرســـال فريـــق تفتـــيش علـــي المصـــنع قـــام بتســـجيل العديـــد مـــن المخالفـــات 
والمالحظات علي خط اإلنتاج وأخذ عينات من التشغيالت الموجودة بالشـركة وجـاءت نتـائج 

 يل تؤكد عدم صالحيتها التحال
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في حالة وجود خطر داهم علـي الصـحة العامـة أو علـي األمـن العـام نتيجـة إلدارة محـل مـن  
بنـاء علـي اقتـراح فـرع لمـدير عـام إدارة الـرخص المحال التي تسـري عليهـا أحكـام هـذا القـانون يجـوز 

ل كليا أو جزئيا ويكون هذا اإلدارة الذي يقع في دائرته المحل إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المح
 القرار واجب النفاذ بالطريق اإلداري 
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بشــروط معيـنـة أوضــحتها ( يتضــح مــن هــذا اـلـنص أن المشــرع ـقـد خــول لمــدير عــام اـلـرخص  
 إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا ) المادة 
شـــروط ممنوحـــة مـــن المشـــرع  أن ســـلطة إصـــدار هـــذا القـــرار إذا ـتــوافرت ٠٠ومفـــاد مـــا تقـــدم  

 لموظف عام واحد بعينه هو مدير عام الرخص 
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ـفـإذا صــدر ـقـرار بإيـقـاف إدارة المحــل مــن أي موظــف عــام أخــر بخــالف مــا أـنـاط ـبـه المشــرع  
وفـي شـأن فـإن هـذا القـرار يكـون معيبـا بعـدم اختصـاص مـن أصـدره ) مـدير عـام الـرخص ( إصدارة 

 حكام المحكمة اإلدارية العليا علي أن هذا العيب استقرت أ
األصل في القرار اإلداري أال يكون معدوما إال في حالة غصب السـلطة أو فـي حالـة انعـدام  

  )٢٨/٣/١٩٩٥ ق جلسة ٣٩ لسنة ٣ ، ٣٩٢٩الطعن رقم ( إرادة مصدر القرار 
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تصــاص يعــد الســبب األول مــن أســباب عــدم مشــروعية الـقـرار العـيـب الناشــيء عــن عــدم االخ 
اإلداري وهو يعطي لصاحب المصـلحة الحـق فـي أن يطعـن فيـه عـن طريـق رفـع دعـوى يطلـب فيهـا 

 إلغاء هذا القرار المعيب بسبب عدم االختصاص 

  �T,�c� %��" �;T���1 

 تصرفت تصـرف هو العيب الذي يلحق عمال من أعمال سلطة عامة بسبب إن هذه السلطة 
 ولقـد كـان عيـب عـدم االختصـاص أو ٠٠ال يدخل في نطاق ما تملكه من مكنات قـررت لهـا قانونـا 

 أسباب إلغاء القرارات اإلدارية وجودا 

 �rDb�1 

 أن عدم مشروعية القرار اإلداري بسبب صدوره من جهة غير مختصة يعتبر أسبق أسباب  
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 اعد االختصاص هي من النظام العام إلغاء القرارات اإلدارية وجودا حيث أن قو
 ) وما بعدها ٢٥٨ المبادىء العامة للقضاء اإلداري ص –مصطفي كامل / د( 
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/ قد صدر من السيد.... وكان الثابت أن القرار المطعون عليه والمتضمن إيقاف خط إنتاج 
ه ســلطة إصــدار هــذا وزيــر الصــحة فــي حــين أن المشــرع أنــاط بمــدير عــام الــرخص وحــدة دون غيــر

 وهو األمر الذي يؤكـد وبحـق أن هـذا القـرار صـدر بنـاء علـي غصـب للسـلطة ممـا يجعلـه ٠٠القرار 
 معدوما وباطال وخليقا باإللغاء 
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أن المشــرع حينمــا مــنح مــدير عــام اـلـرخص ســلطة إصــدار قــرار بإيـقـاف إدارة المحــل كلـيـا أو  
 :ٕو مطلق وانما قيده بشروط أوجب توافرها وهي جزئيا لم يمنحه هذا الحق عل نح

 وجود خطر داهم علي الصحة العامة أو األمن العام  -
 وجود اقتراح باإليقاف من فرع إدارة الرخص الذي يقع في دائرته المحل  -

 أن يكون هذا القرار مسببا  -
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ة العامــة فلــم يثبــت إن أحــدث وبــاء يتضــح وبجــالء عــدم وجــود ثمــة خطــر داهــم علــي الصــح 
مرضــي بــل لــم تســجل المستشــفيات علــي مســتوي الجمهوريــة وجــود ثمــة شــكوى مــن هــذا المنــتج أو 

 يعاني من مرض بسبب تناوله لهذا المنتج ... دخول أي 
 !!فأين الخطر الداهم علي الصحة الذي عول عليه القرار الطعين ؟ -
 شكاوى ولم يتم التحقـق مـن صـحتها تمثـل وهل من شأن بضعة قصاصات من الورق مسماه -

 !دليال علي وجود خطر داهم ؟

أمــا الشــرط الثــاني وهــو وجــوب وجــود اقتــراح مــن فــرع إدارة الــرخص بمنطقــة العاشــر بإيقــاف 
خط اإلنتاج فهو لم يتوافر فـي القـرار الطعـين باإلضـافة إلـي اشـتراط المشـرع إن يكـون قـرار اإليقـاف 

ن هـــذا الـقــرار صـــدر مبهمـــا دون تســـبيب األمـــر اـلــذي يبطـلــه ـفــي كـــل مســـببا ومـــن الواضـــح الجـلــي إ
 األحوال 
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ـيـأتي الســيد المستشــار مفــوض الدوـلـة قــائال ـبـأن هــذا القــرار صــحيحا مصــادفا القــانون األمــر 
 الذي يؤكد قصور هذه النتيجة وفسادها مما يجدر معه اطراحها وعدم التعويل عليها 
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فالثابــت بــال شــك وال مــراء أن هــذه القالــه مرســلة وال دليــل عليهــا فــي األوراق حيــث أن جهــة  
اإلدارة لم تقدم بملف التداعي سوي عـدد أربعـة شـكاوى مقدمـه مـن أعضـاء مجلـس الشـعب ولـم تقـدم 

ي وال دليـل فـي األوراق علـي مـا قـرره السـيد المستشـار مـن اسـتمرار الشـكاوى فكيـف ثمة شكاوى أخـر
 !!قرر بذلك ؟
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د المستشــار مـفــوض الدوـلــة فــي هـــذا الخصــوص ـقــد خـــالف األوراق وحيــث أن ـمــا قــرره الســـي 
 والمستندات األمر الذي يؤكد فساد التقرير في االستدالل علي نحو يجدر عدم التعويل عليه 
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ـفــإن ذـلــك ـيــنم عـــن عـــدم إلمـــام الســـيد المستشـــار مـفــوض الدوـلــة ـبــأوراق الـتــداعي فالثاـبــت أن  
 ....  الشركة رئاسة الطاعن هي الشركة الوحيدة بمصر التي اقتحمت مجال صناعة 

 الصادرة ضد الشركة  وحيث انتهينا إلي انعدام القرارات اإلدارية المتالحقة ٠٠لما كان ذلك  
ومنتجاتهـا وعــدم اعتـكـاز هــذه القـرارات لصــحيح الواـقـع والـقـانون عـلـي نحـو يتضــح مـعـه ـمـدي التعـنـت 

 في مسلك اإلدارة مع الشركة الطالبة 
وحيث أن الشركة الطالبة هي المنافس األوحد للشركات األجنبية في مجال لبن األطفال فإن  

لقــرارات الباطلــة والمبتــورة وعديمــة الســند ضــدها ممــا يســيء اإلســاءة لهــذه الشــركة وتــوالي إصــدار ا
لســمعتها ويفقــد المــواطن الثقــة فيهــا وفــي أي منــتج مصــري لهــو خيــر دليــل علــي مجاملــة الشــركات 

 األجنبية المنافسة 
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أن جهـــة اإلدارة حينمـــا اكتشـــفت وجـــود رائحـــة تـــزنخ بـــالمنتج الخـــاص بالشـــركة الطاعنـــة فـــي  
ـبـوات المســحوبة مــن الصــيدليات وأمــاكن التوزـيـع الـتـي تســيء تخــزين المـنـتج ممــا ـنـتج عـنـه بعــض الع

 كما نشرت عدة تحذيرات في معظـم ٠٠فساده أصدرت عدة قرارات إدارية علي النحو السالف ذكره 
الصحف اليومية وقامت بتشويه سمعة الشركة الطاعنة ومنتجاتها في أغلب وسـائل اإلعـالم المرئيـة 

 ة والمقروءة والمسموع
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الفاســدة دون ثـمــة ضـــجة إعالمـيــة ودون ... اكتفــت جـهــة اإلدارة بإصـــدار قــرار بإعـــدام هـــذه  
 اتخاذ ثمة إجراءات أو قرارات تسيء للشركات األجنبية المنتجة لها 

لدولـة فـي هـذا الشـأن وهو األمر الـذي يؤكـد مخالفـة مـا انتهـي إليـه السـيد المستشـار مفـوض ا
 لألوراق والمستندات 

 a�+ Z�� �� 

وكان ما انتهي إليه السيد المستشار مفوض الدولة من رأي في القـرار األخيـر والـذي صـاغه 
سيادته بأنه قرار سلبي باالمتناع عن التصريح بإعادة تشـغيل خـط اإلنتـاج فهـو رأي سـديد ال تشـوبه 

 شائبة 

 a�+ #� de��� ?�41 

ك دـفـاع الطــاعن بمطلـبـه هــذا إثباـتـا مـنـه ألحقيـتـه فيـمـا يطاـلـب ـبـه ـفـي دعــواه إال أن وـمـن تمســ 
ـبـذكر مطلـبـه هــذا بأســباب محكـمـة القضــاء اإلداري التفـتـت عـنـه وـلـم تـقـم ـبـالرد علـيـه مكتفـيـة ـفـي ذـلـك 

وهـو مـا ال يواجـه دفـاع الطـاعن وال .. حكمها الطعـين فقـط دون التعـرض لـه أو إبـداء التعليـق عليـه 
 مما يعد إخالال صريحا بحقوق الدفاع يتعين تقويمه بإلغاء ذلك القضاء الطعين .. ا عليه يصلح رد

 ��& #� s�M�� ء�Q9 �
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إذا تمسك الطاعن بدفاع وطلـب اإلحالـة إلـي التحقيـق إلثباتـه فـال يجـوز طرحـه بمـا ال يواجـه  
 ذلك الطلب وال يصلح ردا عليه  

 )ق ٤٩ لسنة ٩٤١طعن  ٢٥/١١/١٩٨٢نقض مدني ( 
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 ماجري به اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم اليترتب عليه بطالن الحكم وعلى 
قضاء هذه المحكمه اال اذا كان هذا الدفاع جوهري ومؤثرا فى النتيجه التى انتهي اليها الحكم 
بمعني ان المحكمه لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به هذه النتيجه اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا 

الثانيه من الماده الدفاع قصور فى اسباب الحكم الواقعيه بما يترتب عليه البطالن طبقا للفقرة 
   مرافعات١٧٨

  )١٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض جلسه ( 
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اغفال المحكمه بحث دفاع الطاعن عليه لدفع الدعوي يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا  
  مرافعات ١٠٣مبطال له طبقا لنص الماده 
  )١/٦/١٩٣٣ ق جلسه ٣ لسنه ٢٠ طعن رقم (
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اع الخصم اليعد من قبيل القصور اال اذا كان هذا الدفاع ان اغفال الرد على اوجه دف 
 جوهريا ومؤثرا فى النتيجه التى انتهي اليها 

  )١٣٢ -٧٦٧-١-٤٠ مجموعه محكمه النقض ٩/٣/١٩٨٩نقض مدني ( 
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وكــان الثاـبـت أن المــدافع عــن الطــاعن قــد أـبـدي دفاعــا وصــف بالجوهرـيـة لـتـأثيره الجــامع فــي  
رأي فــي الــدعوى لمــا انطــوي عليــه مــن أســباب كفيلــة بحــد ذاتهــا بإلغــاء القــرارات محــل تغييــر وجــه الــ

 )علي النحو الموضح تفصيال فيما سلف (التداعي 
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حجـيـة األمــر الصــادر عــن النياـبـة العامــة ـبـأال وجــه إلقامــة اـلـدعوى الجنائـيـة ضــد الطــاعن ـفـي : أوال 
 لقرارات محل الطعنإثبات عدم صحة ا

 مخالفة القرارات المطعون فيها لصحيح نص القانون : ثانيا 
 عدم مشروعية القرارين الطعينين الفتقارهما لركن السبب المبرر الصدارهما وانعدام سندهما : ثالثا 
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 الصحيح من الواقع والقانون 
 واالنحـراف عـن الهـدف اتصاف القرارين محل الطعـن بعيـب االنحـراف فـي اسـتعمال السـلطة: رابعا 

 المنشود قانونا 
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 فلم يورد فى اسبابه وجوهه ولم يورد فى ٠٠قد اغفل ذلك الدفاع رغم وضوح جوهريته  
 مما اصابه قصورا فى التسبيب واخالال ٠٠ بل اطرحه جمله وتفصيال ٠٠مدوناته ردا سائغا عليها 

 فى حق الدفاع 
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من المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم اليترتب  
 عليه بطالن اال اذا كان دفاعا جوهريا ومؤثر فى النتيجه التى انتهي اليها الحكم 

 ) قضائية ٤٨ لسنه ١٢٩٥ طعن ٢٩/١١/١٩٨١نقض مدني ( 

 ���1 

 صور الموجب لبطالنه اغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالق 
  )٥٧-٢٦٢-١-٤٣ طعن ٣٠/١/١٩٩٢نقض مدني ( 
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اغفال الرد على اوجه دفاع ابداها الخصم اليترتب عليه البطالن اال اذا كان هذا الدفاع  
جوهريا ومؤثرا فى النتيجه التى انتهت اليه بحيث ان المحكمه لوكانت محصته لجاز ان يتغير به 

 وجه الراي فيها 

  )١٨٩-١٦-٢-٣٠ مجموعه احكام النقض ٤/٤/١٩٧٩مدني نقض ( 
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 اليترتب عليه بطالن الحكم اال اذا كان هذا الدفاع ٠٠اغفال ذكر وجه دفاع ابداه الخصم  
بمعني ان المحكمه لو كانت قد بحثته لما انتهت  جوهريا مؤثرا فى النتيجه التى انتهي اليها الحكم

 الي هذه النتيجة 

 ) قضائية ٤٢ لسنه ١٢٦ طعن ٢٨/١٢/١٩٨١دني نقض م( 
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محكمه الحكم الطعين قد اغفلت الرد على اوجه دفاع الطاعن الجوهرية مما اصاب حكمها  
 إلغاءه البطالن المخل بالدفاع فيتعين 
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لقضـاء ولألسباب األخري التي سيبديها الطاعن أمام عدالـة الهيئـة المـوقرة فهـو يطعـن علـي ا
 الطعين 
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 قبول الطعن شكال : أوال 
 وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجددا بالطلبات المذيلة بها صحيفة التداعي : ثانيا 

 وكيل الطاعن       
 

 المحامي               
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 الساعة        صباحا بسـكرتارية ٢٠٠٧/       /    الموافق     أنه في يوم               
 ٠المحكمة اإلدارية العليا 
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حمــدي أحمــد محمــد / مراـقـب المحكمــة اإلدارـيـة العلـيـا القضــائي الســيد األســتاذ  أنا 
 ٠ الجيزة – المحامي بالنقض واإلدارية العليا بعمارة برج الجيزة القبلي ٠٠خليفة 
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 ٠..........المقيم / ......... السيد 
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 ٠ بصفته ٠٠وزير الداخلية / السيد اللواء  -١
 ٠ بصفته ٠٠رئيس المجلس األعلى للشرطة / السيد اللواء  -٢

 ٠مساعد وزير الداخلية لقطاع األفراد ورئيس مجلس التأديب االستئنافي / السيد اللواء  -٣
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Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   
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يطعــن أمــام المحكمــة اإلدارـيـة العلـيـا علــي قــرار مجـلـس التأديــب االســتئنافي لضــباط الشــرطة  
  والذي قرر في منطوقه٢٦/٦/٢٠٠٧ بجلسة ٢٠٠٧لسنة ... الصادر في االستئناف رقم 

 ٠تأييد القرار المستأنف بقبول االستئناف شكال وفي الموضوع برفضه و
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وقد كان القرار الصـادر مـن مجلـس التأديـب االبتـدائي لضـباط الشـرطة فـي الـدعوى التأديبيـة  
  كان قد قرر في منطوقه ٢٩/١٠/٢٠٠٦ والصادر بتاريخ ٢٠٠٦لسنة ... رقم 

 بإدانة الطاعن في المخالفتين المنسوبتين إليه ومجازاته عنهما بالعزل من العمل 
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 إلـــي مجلـــس التأديـــب االبتـــدائي لضـــباط –....  الضـــابط بمديريـــة أمـــن –/ ... إحالـــة الطـــاعن 
 :ارتكب ما يلي ) ضابط شرطة(  لمحاكمته تأديبيا ألنه بوصفه موظفا عموميا –الشرطة 

الســـتيالءه بالمغافلـــة علـــي الخـــروج الجســـيم علـــي مقتضـــي الواجـــب الـــوظيفي والســـلوك المعيـــب 
 أثـنــاء نومــه مــن داخــل غرفـتــه –.... والخــاص بالرائــد .... لتليفــون المحمــول ماركــة نوكـيــا موديــل ا

 ولخشيته من افتضاح أمره عاد وتركه خلسـة أسـفل سـرير الضـابط المـذكور –.... المقيم بها بفندق 
ط مـن  األمـر الـذي أحـ– وهـذا مـا أكدتـه التحريـات والمعلومـات ٠٠بحجرة نومه بالفندق المشار إليه 

 ٠ٕكرامته وأساء إليه والي الهيئة التي ينتمي إليها وذلك علي النحو الوارد بالتحقيقات 
لما أسفرت عنه نتيجة التحاليل التي أجريت له بمعمل الكشف عـن السـموم بقطـاع الخـدمات 

 ومـا أشـارت – لمـادة الحشـيش ١١/١٠/٢٠٠٦الطبية من إيجابية عينـه البـول المـأخوذة منـه بتـاريخ 
ٕ األمـر الـذي أسـاء إليـه والـي الهيئـة التـي –معلومات األجهزة األمنية من تعاطيه المواد المخدرة إليه 

 ٠ينتمي إليها وعلي النحو الوارد بالتحقيقات 
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قبل التطرق لواقعات الدعوى الماثلـة ومـا أسـند للطـاعن فيهـا مـن اتهامـات مبتـورة ال سـند لهـا  
أـقــوال ألشـــخاص ال ـتــربطهم بالطـــاعن ثمـــة صـــلة محـــاولين إقامـــة ـفــي الواـقــع والـقــانون وأثبـتــت عـلــي 

 ٠الدليل علي واقعات مكذوبة في حق الطاعن 
 نود أن نشير إلي أن الطاعن الماثل اعتاد علي التعنـت معـه ونسـبة الواقعـات ٠٠وقبل ذلك  

 ٠المكذوبة إليه دونما سبب واضح 
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 للصـــالح ٢٠٠١لســـنة .... تـيــاط ـبــالقرار رـقــم  تـقــرر إحاـلــة الطـــاعن الماـثــل لالح٢٠٠١عـــام  
 :العام ونسبت إليه واقعات مكذوبة ال سند وال دليل عليها وهي 

 ثــم ثبــت بموجــب تقــارير رســميه عــدم تناولــه لثمــه ٠٠نســب إليــه تعاطيــه المــواد المخــدرة  −
 ٠مخدر 

  ـثـم ثـبـت عقــب ذـلـك أن الفـتـاة٠٠كمــا نســب إلـيـه إقامـتـه لعالـقـة مشــبوهة بإحــدى الفتـيـات  −
 ٠هي خطيبته رسميا وبعلم أهلها وأهله وأنهما علي وشك إتمام الزواج 

كمــا نســب إليــه إقامتــه عالقــات مــع بعــض المشــبوهين وأصــحاب الســوابق ومــن هــم دون  −
 ٠ في حين لم يثبت علي وجه اليقين صحة ما تقدم ٠٠مستواه 

وقــام نســب إليــه االســتدانة مــن بعــض األشــخاص بمبــالغ أقــل مــا توصــف بــه أنهــا زهيــدة  −
الطــاعن بإثـبـات ســداده لكافــة هــذه المـبـالغ قبــل صــدور أي قــرارات بشــأنه دونمــا حــط مــن 

 ٠شأنه أو من شأن وظيفته 
 وـبـرغم زـيـف وتـهـاتر هــذه االدعــاءات وثـبـوت عــدم صــحتها ـفـي حــق الطــاعن إال اـنـه ٠٠هــذا 

ئي بإحالتـــه إلـــي مجلـــس التأديـــب االبتـــدا ٢٠٠١لســـنة .... بصـــدور قـــرار أخـــر يحمـــل رقـــم فـــوجىء 
لمحاكمته تأديبيا فيما نسب إليه بعد استبعاد واقعة عالقته بفتـاه بعالقـة غيـر مشـروعه لثبـوت انعـدام 

  ٠صحتها 
 أصـدر مجلـس التأديـب المـوقر قـراره ٧/٤/٢٠٠٢ تـداولت هـذه الـدعوى وبجلسـة ٠٠وبالفعل 

 :األتي 
 ٠ببراءة الطاعن من اتهام تعاطي المخدرات  −
 ٠اته عنها باإليقاف عن العمل شهرين بإدانته في باقي التهم ومجاز −
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وثـبـوت محاكمــة الطــاعن تأديبـيـا ومجازاـتـه إال أـنـه ـفـوجئ بصــدور ـقـرار أخــر مــن الســيد وزـيـر  
 ٠ٕ والذي تضمن إنهاء خدمة الطاعن واحالته للمعاش٢٠٠٣لسنة ... تحت رقم الداخلية 
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 ق أمـام المحكمـة اإلداريـة ٤٩لسـنة ... ي قيـدت بـرقم  األولـ٠٠أن الطاعن قـد أقـام دعـويين  
 ٠ ٢٠٠١لسنة ... باإلسكندرية طعنا علي قرار إحالته لالحتياط رقم 
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بإلغــاء الـقـرار المــذكور فيمــا تضــمنه مــن إحاـلـة الطــاعن لالحتـيـاط ومــا يترـتـب علـيـه مــن أـثـار  
... ام المحكمة اإلدارية باإلسـكندرية طعنـا علـي القـرار رقـم  ق أم٥٢لسنة ... كما أقام الدعوى رقم 

 ٠ المتضمن إحالته للمعاش ٢٠٠٣لسنة 

 �.��127/7/2005 �
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 ٠ٕبإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن واحالته للمعاش  
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ى غيـر سـند مـن الواقـع أو المسـتندات بأن كافة القرارات التـي تصـدر ضـد الطـاعن قائمـه علـ 
 ٠أو القانون 
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 واضـعا نصـب عينيـه الخمـس سـنوات السـابقة ٢٨/٢/٢٠٠٦أعيد الطاعن إلـي عملـه بتـاريخ  
الـتـي مــرت علـيـه تلــك الســنوات التــي ذاق خاللهــا كــل أـلـوان الــذل والظـلـم والهــوان دونمــا ذنــب اقترفــه 

عــز وجــل أن يجتهــد فــي عملــه حتــى يمحــى مــن ذاكرتــه وذاكــرة كــل المقــربين وعاهــد نفســه أمــام اهللا 
 ٠والمعارف هذه الفترة الممقوتة من حياته 
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ومنذ عودتـه لعملـه وهـو يعمـل ...  تم تسليم الطاعن عمله بمديرية أمن ٢/٣/٢٠٠٦وبتاريخ  
 ٠باالنتماء إليهاجاهدا ومخلصا وبالتزام تام بكل ما توجبه عليه مهنته التي يقدسها ويشرف 
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فقد نجح الطاعن في فترة وجيزة من عمله بمديرية أمن الغربية من إثبـات وجـوده وجهـده ممـا  
 ٠... حدا برؤسائه إلي نقله إلي قسم أول 
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ة فإن نشاطه فـاق زمالئـه بالمباحـث إذ اسـتطاع فـي أقـل مـن شـهر أن يضـبط أكثـر مـن جنايـ
 مخدرات منها علي سبيل المثال ال الحصر 

 ٠ ١١/٨/٢٠٠٦بتاريخ ... الجناية رقم  -١
 ٠ ١٤/٨/٢٠٠٦بتاريخ ... الجناية رقم  -٢

 ٠ ١٢/٩/٢٠٠٦بتاريخ ... الجناية رقم  -٣
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 ٠ ١٦/٩/٢٠٠٦بتاريخ ... الجناية رقم  -٤
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 الشــائعات حولــه الــذي آثــار حفيظــة زمالئــه فأخــذوا يكيــدون لــه كيــدا دون أن يــدري مختلقــين 
ويروجونها ومنها أنه يتعاطى المخدرات ومنهم من زعم انـه سـرق منـه هـاتف محمـول ومـنهم مـن زج 
عليه أنـاس ممـن هـم دون المسـتوي والخـارجين علـي القـانون ليزعمـوا بأنـه علـي صـلة بهـم ويجالسـهم 

 ه بشتى السبل ويتعاطى معهم المخدرات وغيرها من الشائعات المكذوبة والمغرضة بهدف النيل من

 u!³�100 Z;7�^�� ءc|= �g ��G  

 فــــوجئ بالســــيد مفــــتش الداخليــــة يقــــوم باســــتدعائه ٢٠٠٦ففــــي غضــــون شــــهر ســــبتمبر عــــام  
والتحقـيــق معـــه فـــي واقعـــة مكذوـبــة بـــزعم قيامـــه باالســـتيالء علـــي شـــيء يوصـــف ـتــارة بأنـــه تليفزيـــون 

ذه الواقعـة الوحيـدة للتحقيـق ألحـق محمول وتارة أخري يوصف بأنه تليفون محمـول وحتـى ال تكـون هـ
 ٠بها الزعم بتعاطيه المواد المخدرة 
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... وبــرغم إقامــة الطــاعن الــدليل علــي انعــدام صــحتها فــي حقــه إال أنــه قــد صــدر قــرار بــرقم  
  ٠وزير الداخلية بإحالته لمجلس التأديب /  من السيد ٢٠٠٦لسنة 

 �.��122/1/2007  

لـــس التأديـــب االبتـــدائي قـــراره بإدانـــة الطـــاعن ومجازاتـــه بـــالعزل مـــن العمـــل فقـــام أصـــدر مج 
 ذلـــك ٠٠ إال أن المجلـــس االســـتئنافي أصـــدر قـــراره الطعـــين بـــالطعن الماثـــل ٠٠الطـــاعن باســـتئنافه 

القرار الذي شابه عيـوب جوهريـة وهامـة حيـث أخطـأ فـي تطبيـق القـانون وافسـد فـي اسـتدالله وقصـر 
 ٠ يصل به إلي حد البطالن والعدم في تسبيبه علي نحو

 فلم يجد الطاعن مناصا سوي إقامة طعنه الماثـل مسـتندا فـي ذلـك إلـي األسـباب ٠٠ومن ثم 
 اآلتية 
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 إذا قــررت المحكمــة جعلهــا ســرية مراعــاة للنظــام العــام أو اآلداب جلســات المحــاكم علنيــة إال
  ٠وفي جميع األحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية
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يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سـرية ويجـب إثباتـه فـي 
 ٠يوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب محضر الجلسة و
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ينطق القاضي بالحكم بتالوة منطوقة أو بتالوة منطوقـة مـع أسـبابه ويكـون النطـق بـه عالنيـة 
 وأال كان الحكم باطال 
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ائـيـة الواجــب التطبـيـق يتضــح اـنـه بداـيـة ـمـن الدســتور المصــري وـمـرورا بـقـانون اإلجــراءات الجن 
عـلـي اـلـدعوى التأديبـيـة وانتـهـاء بـقـانون المرافعــات المدنـيـة وهــو احــد ـفـروع الـقـانون األب لكــل الـقـوانين 

 فـإن المشـرع أوجـب أن تكـون تـالوة األحكـام بجلسـة علنيـة ال سـرية حتـى ولـو ٠٠) القانون المدني (
 ٠كون األحكام علنا كان انعقاد جلسات المحاكمة قد تمت في جلسات سرية فيجب أن ت

��= 

وبتطبيق ما تقدم علي مدونات الحكم الصادر من مجلس التأديب االبتـدائي لضـباط الشـرطة  
 يتضح وبجالء أنه تضمن في صدره عبارة

 باسم الشعب      
 مجلس التأديب االبتدائي لضباط الشرطة         

 باسية  بمقر أكاديمية الشرطة بالع��	!�א	�!/-د6الجلسة          
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 فقد تضمن في صدارته عبارة  
 باسم الشعب

                            مجلس التأديب االبتدائي لضباط الشرطة
 ....  برئاسة٢٦/٦/٢٠٠٧                 الجلسة المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 

 
ر ـلـم يشــر ـمـن قرـيـب أو بعـيـد عـلـي أـنـه ـقـد صــدر ـفـي وهــو األـمـر اـلـذي يؤـكـد أن الـقـرار األخـيـ

جلسة علنية وهـو مـا يوصـم هـذا القـرار بـالبطالن ومخالفـة صـحيح القـانون لصـدوره فـي جلسـة سـرية 
  أو علي األقل ليست علنية ٠٠
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يجـــــدر معـــــه القضـــــاء بإلغـــــاء الـقــــرار الطعـــــين لبطالـنــــه ومخالفـتــــه صـــــحيح اـلــــنص القـــــانوني  
 والدستوري 
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مــن المبــادئ األساســية المقــررة فــي المســئولية التأديبيــة وجــوب الثبــوت اليقينــي لوقــوع الفعــل  
ة لتكـــوين عقـيــدة المحكمـــة ويقينهـــا ـفــي ارتكـــاب المـــتهم للفعـــل المـــؤثم وأن يـقــوم ذـلــك عـلــي أدـلــة كافـيــ

المنسوب إليه وال يسوغ قانونا أن تقوم أدلة اإلدانة علي أدلة مشكوك في صحتها أو داللتها كما انه 
حتى يقوم القرار التأديبي علي سببه الصحيح يجب أن يكون هناك إخالل بواجبات الموظـف بصـفة 

 ٠رر لتوقيع الجزاء عليه وتحت رقابة المحكمة عامة حتى يكون هناك ثمة مب
 )١/٧/٢٠٠٢ ق عليا جلسة ٤٤ لسنة ٥٥٤٧طعن رقم ( 
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ضــرورة ثـبــوت الفـعــل المـكــون للجريمــة ثبوـتــا يقينـيــا ـبــدليل مســتخلص استخالصـــا ســـائغا قـبــل  
ائيــة وأال أعملــت قرينــة البــراءة أخــذا المــتهم مــع ســالمة تكييفــه قانونــا باعتبــاره جريمــة تأديبيــة أو جن

 بقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته 
  )٢٨/١/٢٠٠١ جلسة – ق عليا ٤٣ لسنة ٦٥٩٨طعن رقم ( 
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ـمـــن حـيـــث أـنـــه ـمـــن المـقـــرر أن األصــــل ـفـــي اإلنســــان الـبـــراءة ومقتضــــي ذـلـــك أـنـــه ال يجــــوز 
تمحــيص مــدي صــحته ـفـي إســناد االتهــام إـلـي المــتهم ذـلـك أن للمحكمــة أن تســتند إـلـي أدعــاء ـلـم ـيـتم 

تقرير اإلدانة البد أن يبني علي القطع واليقين وهو ما ال يكفي فـي شـأنه مجـرد ادعـاء لـم يسـانده أو 
ـيــؤازره مـــا يدعمـــه ويرفعـــه إلـــي مســـتوي الحقيقـــة المســـتقاة مـــن الواقـــع الـنــاطق بقيامهـــا المفصـــح عـــن 

 الحقيقة 
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ق المـفـاهيم القانونـيـة ســالفة اـلـذكر عـلـي واقعــات وأوراق الطعــن الماـثـل يتضــح وبجــالء وبتطبـيـ 
إن الـقـرار الطعــين ـقـد جــاء مســتندا عـلـي أدـلـة واهـيـة ومتهــاترة ال ترـقـي بحــال مــن األحــوال إـلـي مرتـبـة 
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ٕ ولــم يــأت ذلــك علــي ســبيل التخمــين وانمــا ٠٠اليقــين التــي يجــب أن تبنــي عليهــا األحكــام والقــرارات 
 حقـائق ودالئـل أبرزهـا الطـاعن أمـام المجلـس مصـدر القـرار الطعـين مؤكـدا علـي تهـاتر األدـلـة أكدتـه

التي قام عليها االتهام برمته وعدم صحة ما جـاء علـي لسـام الشـهود المزعـومين بـاألوراق ممـا يهـدر 
 براءة ثمة داللة لهذه األقوال فضال عن البطالن الذي شاب التحريات المجراه باألوراق وهو ما يؤكد

 الطاعن مما هو مسند إليه 
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 ات حتى تكون دقيقة ومبنية علي مسوغ قانوني أن يشترط في التحري 
 أن تكون هناك واقعة معينة بالذات  -١
أن تـكــون هـنــاك أـمــارات قوـيــة التـهــام شـــخص مـعــين بارتكـــاب هـــذه الواقـعــة أو باشـــتراكه ـفــي  -٢

 ارتكابها 

أن ـتـدل الظــواهر والمظــاهر عـلـي أن اإلجــراء ســوف يكشــف هــذه الجريمــة ـفـإذا كــان مصــدر  -٣
يقوم الضابط بالبحث والتنقيب والتحري عن حقيقة مـا نمـي إلـي علمـه التحريات مرشد سري 

بواسطة هذا المرشـد السـري ويكـون ذلـك عـن طريـق المراقبـة أمـا بنفسـه شخصـيا أو بواسـطة 
 أحد أعوانه 

ويجب أن يشتمل محضر التحريـات علـي سـاعة وتـاريخ تحريـره واسـم مـن قـام بـذلك ووظيفتـه 
 أي طريق أخر ثم إثبات علمه من التحريات ومن 

 ) وما بعدها ١٢١ ص – البطالن الجنائي –عبد الحميد الشواربي / د( 
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 تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع  
  )١ ص ١ ق ٣٥ أحكام النقض س – ٢٤/٢/١٩٨٨هيئة عامة ( 

  )٦٣٦ ص ١٤٠ ق ٣٥ أحكام النقض س ٨/١٠/١٩٨٤( 
  )٥٩٦ ص ١٢١ ق ٢٤ س ٦/٥/١٩٧٣( 
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  )٧٤٦ ص ١٥٥ ق ١١/٦/١٩٧٣( 
 ) ق ٥٦ س ٦٢١٩ ط ١٦/٢/١٩٨٧( 
 ) ق ٥٧ س ٤٦٨ ط ٢٣/٣/١٩٨٧( 
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التحريــات ال تعــد وأال أن تكــون مجــرد رأي لصــاحبها يخضــع الحتمــاالت الصــحة والــبطالن  
نهـه ويتحقـق القاضـي منـه بنفسـه حتـى يسـتطيع أن والصدق والكذب إلي أن يعرف مصدره ويتحدد ك

 ٕيبسط رقابته علي الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وانتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه 
  )٢٠/٣/٢٠٠٠ ق جلسة ٦٤ لسنة ١٧٧٥٩ الطعن رقم –محكمة النقض ( 
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 يبين وبجـالء انـه قـد اتسـم ٣٠/٨/٢٠٠٦وكان الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ  
 بالتهاتر والبطالن وانعدام الجدية وذلك علي النحو التالي 

 فقــد أشــار هــذا المحضــر زعمــا بأـنـه منســوب للطــاعن االســتيالء عـلـي جهــاز تليفزيــون ٠٠بداـيـة 
 في حين أن أوراق التحقيق التالية علي هذا المحضر جماعها تدور حول جهـاز تليفـون ٠٠محمول 
 !!!!!!!محمول 

ـفــي حـــين أن جهـــات / ... والنقـيــب / ... اســـتند محضـــر التحرـيــات عـلــي أـقــوال كـــال مـــن الراـئــد 
 التحقيق لم تكن قد بدأت التحقيقات ولم تقم باستجواب سالفي الذكر آنذاك 

أبتـنــاء هـــذه التحرـيــات عـلــي أـقــوال هـــذين الضـــابطين فـقــط رغـــم أنهمـــا يعتـبــرا الشـــاكيان وخصـــوما 
 أمــا فــي مجــال ٠٠عـتـداد بأقوالهمــا إال عـلـي ســبيل اـلـبالغ أو الشــكوى للطــاعن ومــن ـثـم ال يجــوز اال

إثبات االتهام والتحري عنه فيجب أن يتم ذلك عن طريق آخرون محايـدون ال ينحـازون لطـرف ضـد 
 إمــا وأن جعـلـت التحرـيـات المزعومــة مــن هــذين الضــابطين مبلغــين أو شــاكيين أو مجنــي ٠٠اآلخــر 

شـاهدي إثبـات لالتهـام ضـد الطـاعن فهـو أمـر غيـر مقبـول ويهـوي عليهما وتجعلهما في ذات الحـين 
 بهذه التحريات إلي حد البطالن

 أن محضــر التحريــات وأقــوال محررهــا بمــا تضــمناه مــن معلومــات ومــزاعم ٠٠أضــف إلــي ذلــك 
وبرغم ذلك تأتي هذه المعلومـات وتلـك .... و .... أثبت محررها أنها جاءت علي لسان الضابطين 

 قضة مع أقوال هذين الضابطين اللذين تم التحقيق معهما وسؤالهما فيما بعد المزاعم متنا

كــان حــال حــدوث .... ومـثـاال لهــذا التـنـاقض أن الســيد ضــابط التحرـيـات قــرر بأقواـلـه أن النقـيـب 
  حتى العاشرة صباح ٢٨/٨/٢٠٠٦الواقعة المزعومة بخدمة مبيت بالقطاع من العاشرة مساء يوم 
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 اليوم التالي 
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 وانتهـــت ـفــي الثامـنــة مـــن ٢٨/٨/٢٠٠٦ـبــأن خدمـتــه تـبــدأ ـفــي الحادـيــة عشـــر مـــن مســـاء ـيــوم 
 صباح اليوم التالي وهو األمر الذي يؤكد مدي التضارب الذي شاب هذه التحريات 

  فقد جاء محضر التحريات مؤكدا انـه فـي السـاعة٠٠وكمثال أخر لهذا التضارب والتناقض 
 مستغرقا في النوم في الغرفة ...  كان الضابط ٢٩/٨/٢٠٠٦الثانية صباحا يوم 
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 صـباحا  وهـو ـمـا يقطـع أيضــا ٢ر٣٠أنـه لـم ـيـدلف إلـي الغرـفـة اسـتعدادا للنـوم ســوي فـي الســاعة 
 جـــري بالتضـــارب والتنـــاقض بـــين مـــا جـــاء بمحضـــر التحريـــات وبـــين أقـــوال الســـادة الضـــباط اللـــذين

 استجوابهم 
قطعـــت التحرـيــات بارتكـــاب الطـــاعن واقعـــة االســـتيالء عـلــي الهـــاتف المحمـــول وكـــذا عـبــوة مزـيــل 

 فالثابـت مـن ٠٠العرق في حين لم تسفر األوراق عن شاهد رؤية واحد لهذه الواقعـة الغيـر صـحيحة 
وم وان كـــان مســـتغرق فـــي النـــ.... محضـــر التحريـــات ذاتـــه وأقـــوال محـــرره بالتحقيقـــات أن الضـــابط 

كان في خدمته ولم يكن بالغرفـة وأن المجنـد الـذي كـان معـين لخدمـة الضـباط بالفنـدق .... الضابط 
فــي هــذه الليـلـة أكــد عــدم مشــاهدته للطــاعن ـيـدخل الغرـفـة إقامــة هــذين الضــابطين فكـيـف تســني لهــذه 

ا التخمـين األمر الذي يؤكد أن هـذه التحريـات أساسـه!! التحريات أن تقطع بشيء لم يشاهده أحد ؟؟
 والتكهن واالحتمال والشكوك وهو أمر ال يمكن االعتداد به دليال علي صحة االتهام 

و ... جـاء بمحضــر التحرـيـات أن الشــكوك اتجـهـت نحـو الطــاعن لســابقة ـتـردده عـلـي الضــابطين 
في غرفتهما من ذي قبل دون مبرر ودون أن تكون هناك عالقة بينهما وبين الطاعن تسـمح لـه ... 

 بذلك 
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فـي الفنـدق ... أن الليلة التي حدثت بها الواقعة المزعومة كانت أول ليلة يبيت فيها الضابط 
 نفســه لـم يـكـن يعـلـم ١١صـاحب الغرـفـة رقـم ... ولـم يـكـن مقيمـا ـبـه قبـل ذـلـك قـط لدرجــة أن الضــابط 

 في غرفته ومبيته فيها لم يكن يعرفه شخصيا ... بوجود 
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 قامت هذه التحريات علي واقعات ال تتفق مع العقل والمنطق وعلي احتماالت وشكوك ال 
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يمكن االعتداد بها كدليل علي صحة االتهـام فـي حـق الطـاعن حيـث قـررت بـأن الطـاعن ذهـب إلـي 
وتظاهر بربط رباط حذائه وقـام بـدفع .. . حينما شك في اكتشاف أمره وتقابل مع الضابط ١١غرفة 

وزعــم اـنـه شــاهدها ـبـأم ...  تـلـك الواقعــة الـتـي قــرر بهــا الضــابط ٠٠الهــاتف المحمــول تحــت الســرير 
فكـيـف شــاهد ذـلـك ) أي معطـيـا الطــاعن ظـهـره ( عينـيـه رغــم أـنـه ـكـان مســتديرا بعـكـس اتجــاه الطــاعن 

 ال ندري !!! ؟

ة ال تتفــق مــع العقــل والمنطــق فــإذا كــان الطــاعن قــد فضــال عــن أن تـلـك الواقعــة المخالفــة للحقيقــ
ارتكــب هــذا الفعــل بغـيـة االســتيالء كمــا حاولــت التحرـيـات إثباتــه وشــك فــي افتضــاح أمــره فــإن العقــل 
والمنطق يقرران بأنه يحاول مسرعا نحو التخلص من جهاز المحمول المذكور حتـى ولـو بإلقائـه فـي 

 ويقـوم ١١ن بنية الشكوك فيه أمـا وأن يـذهب إلـي غرفـة القمامة بعيدا عنه وعن غرفته وعن أي مكا
 بإلقائه تحت السرير بهذه الرواية الهزلية فإن ذلك يجافي العقل والمنطق وال يتسق مع طبائع األمور 
باإلضـــافة إلـــي ذلـــك كلـــه فالثابـــت مـــن التحريـــات أنهـــا لـــم تـــأت بواقعـــة االســـتيالء علـــي الهـــاتف 

) أـقـراص وعـقـاقير مخــدرة ( لطــاعن يتعــاطى المــواد المخــدرة  ـبـل أشــارت إـلـي أن ا٠٠المحمــول فـقـط 
 ـبــل ـقــرر محررهـــا بارتـبــاط الطـــاعن بعالـقــات بـمــن هـــم دون مســـتواه اـلــوظيفي ٠٠حســـب فـلــيس هـــذا 

 وسعيه لالقتراض مبالغ مالية من زمالئه 
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ي وحال سؤال السيد الضابط مجري التحريات عن واقعة ارتباط الطاعن بمن هم دون المستو 
 وعن أسماء هؤالء األشخاص 

��9 

 !!!!!!بأنه معروف عنه ذلك وال توجد وقائع محددة أو أسماء بعينها  
وحال سؤاله عن واقعة اقتراض الطاعن من زمالئه وعما إذا كان هنـاك واقعـات محـدده بهـذا  

 الخصوص
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 !!!!!!بعدم وجود وقائع محدده إال أنه معروف عنه ذلك 
ذهـان تسـاؤل واحـد كيـف يقطـع محضـر التحريـات باتهامـات جزافيـة لـم يقـم وهنا يبـدر إلـي األ 

 !!عليها الدليل أو تتوافر واقعات معينة تؤكدها ؟
 !!!!وأين التحريات إذن التي أجريت بشأن هذه الواقعات الغير صحيحة ؟

  ٕواذا كان ضابط التحريات قد عجز عن تقديم ولو واقعة معينة واحدة تثبت هاتين التهمتين 
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 !!في حق الطاعن فلماذا أوردهما في محضره ؟
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ومـمــا تـقــدم جميـعــه يتضـــح وبجـــالء ـمــدي ـمــا شـــاب هـــذه التحرـيــات ـمــن بطـــالن واضـــح وـبــين  
ومخالف للقانون الـذي اشـترط لصـحة التحريـات أن تكـون عـن واقعـات معينـة وان تسـفر عـن حقـائق 

أمـا وأن جـاءت التحريـات متهـاترة وضـعيفة وذلك حتى تصلح أن تكون دليال علي صحة االتهامـات 
ولم تحدد واقعات بعينها ومبناها الشك والتخمين األمر الذي يسقط ثمـة دليـل قـد يسـتمد منهـا ويجـدر 

 معه استبعادها وعدم التعويل عليها 
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 باستقراء أوراق هذا االتهام يبين وبجالء أن جهة التحقيق استمعت إلي أقوال كل من  
 القائم بالتحريات  / ....   السيد المقدم -١
 صاحب الهاتف المحمول  / ....   السيد الرائد -٢
 المقيم مع السابق بغرفته  / ....  السيد النقيب -٣
 مندوب فندق الشرطة  / ....  أمين الشرطة -٤
 مسئول خدمة الغرف في ليلة الحادث   / ....  المجند -٥
 ....  والذي كان يرافق   / ....  الرائد -٦
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وباسـتعراض أـقـوال هــؤالء جميـعـا فـي واقـعـات االتـهـام الماـثـل يتضـح تـنـاقض وتضــارب غرـيـب 
واحدة أو توقيـت واحـد بـل قـد بـدوا وأنهـم سـمعوا روايـة  فلن نجد اتفاق منهما يجمعا على معلومة ٠٠

معينة وكل منهم حاول روايتهـا بأسـلوبه وبطريقتـه أمـا التوقيتـات والتفاصـيل فكانـت تسـقط مـنهم لعـدم 
  وذلك كله علي النحو التالي ٠٠حدوث الواقعة التي يرونها أصال 
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/ ....  كـان الرائـد ٢٩/٨/٢٠٠٦نـه فـي السـاعة الثانيـة صـباحا يـوم  بأ٠٠/ ... قرر المقـدم 
 وهــو مــا يؤكــد انــه دخــل غرفتــه قبــل ســاعة علــي األقــل أي الســاعة الواحــدة ٠٠مســتغرق فــي النــوم 

 صباحا 
 صــباحا يــوم ٢ر٣٠نفســه أنــه لــم يــدلف إلــي الغرفــة إال الســاعة / .... فــي حــين قــرر الرائــد 

 !!! صباحا٣ر٣٠ النوم إال بعد ساعة علي األقل أي الساعة  أي انه لم يستغرق في٢٩/٨/٢٠٠٦
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 استيقظ من نومه في التاسعة من صباح يوم / ....  أن الرائد ٠٠/ .... قرر المقدم 
٢٩/٨/٢٠٠٦  

  ١١ر٣٠نفسه انه استيقظ الساعة / .... وقرر الرائد 
 صـباحا أثنـاء ٩ر١٥السـاعة / ....  انـه تلقـي هاتفـا مـن الرائـد –/ ....  أمين الشرطة وقرر

 وجوده باالستقبال يخبره من خالله باختفاء هاتفه المحمول 
وسـأله عمـا إذا كـان ...  صباحا طلبه أمين الشرطة  ١٠أنه في الساعة / ... وقرر المجند 

  من عدمه ١١هناك أحد دلف إلي حجرة 

...  الســـاعة الحاديـــة عشـــرة صـــباحا فوجـــد الرائـــد ١١انـــه حضـــر للغرفـــة ... قيـــب وقـــرر الن
 مستيقظ واخبره عن واقعة فقدانه هاتفه المحمول 
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 علـي الشهادة التي لم تسبق بحلف اليمين ال تعـد دلـيال يمكـن االسـتناد إليـه فـي توقيـع الجـزاء 
 العامل 

 )٩٠٥ ص ٤٢ الموسوعة الحديثة ج ١٠/٢/١٩٩٦ ق جلسة ٣٩ لسنة ٤٥٧٣الطعن رقم ( 
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وكان الثابت من مطالعة أوراق التحقيـق فـي االتهـام المسـند زورا وبهتانـا للطـاعن إن أي مـن  
 الشهود الذين تم االستماع إلي أقوالهم لم يحلف يمين 
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 ولمـا كـان ٠٠ هـذا ٠٠التعويل علي أقوالهم التـي أدلـوا بهـا دون حلـف يمـين فال يجوز بحال  
 القرار الطعين خالف هذا النظر األمر الذي يجعله جديرا باإللغاء 
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ومن جماع ما تقدم يتضح وبجالء مدي التناقض والتضارب الذي شاب أقوال الشـهود الـذين  
 و للشك والريبة في واقعات االتهام الماثل برمتها تم االستماع إلي أقوالهم علي نحو يدع
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 بمطالعة أوراق االتهام الماثل وما أسفرت عنه التحقيقات يتضح وبجالء أن ثمة انعدام  
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صـــورها عـلــي النحـــو الموصـــوف للمعقولـيــة ومجافـــاة للمنطـــق قـــد شـــاب هـــذه الواقعـــة الـتــي يســـتحيل ت
 باألوراق وذلك علي النحو الذي نوضحه في النقاط اآلتية 

... اختـفــاء هاتـفــه المحـمــول اخـبــر ـبــذلك النقـيــب ... ورد ـبــاألوراق اـنــه عـقــب اكتشـــاف الراـئــد 
  نجد صاحب الهاتف المفقود يترك األمر وال يهتم به ويذهب إلي مطعم الفندق ٠٠وهنا ... والرائد 
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ـثـم يعــودان إـلـي غرـفـة !! إـلـي غرـفـة الطــاعن الستقصــاء األمــر ... والراـئـد ... يتوجــه النقـيـب  
 محــل الواقعــة ويمكثــان بهــا حتــى يحضــر الطــاعن ويقــوم بإلقــاء الهــاتف المحمــول تحــت الســرير ١١

 بدوره المياه ... إثناء وجود الرائد 
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 ومـع ذلـك ال يهـتم ويـذهب السـتكمال يومـه ٠٠فـه المحمـول هات.... هل يعقل أن يفقد الرائـد  
وهــو أـمـر ال يتفـق ـمـع العـقـل !! ؟...والرائـد ... بشـكل طبيـعـي ويتـرك أـمـر البحــث عـن هاتـفـه للنقـيـب 

 والمنطق وطبائع األمور 
بــأن ســابقة دخــول الطــاعن لغرفـتـه هــو الــداعي للشــك فيــه فهــل ســبق وأن .... قــرر الضــابط 

 !!! ي شيء يخصه أو سبق وأن اكتشف ضياع أي شيء يخصه ؟ضبط الطاعن يستولي عل
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 محــل إقامــة الطــاعن وجــدا ١٣بأنهمــا حــال إنتقالهمــا لغرفــة رقــم ... والرائــد ... قــرر النقيــب 
 عبوة مزيل العرق في دوالبه الذي كان مفتوحا مما دعاهما 
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وهــذه الواقعــة أيضــا ال تتـفـق مــع العـقـل والمنطــق ـفـإذا كاـنـت عـبـوة مزـيـل العــرق هــي المســلوبة 
 فهـل يعقـل أن يقـوم الطـاعن بوضـعها هكـذا علـي مـرآي ومسـمع مـن أي شـخص ٠٠... من النقيب 

  بل يترك دوالبه مفتوحا حتى يسهل اكتشاف أمره ؟٠٠ ليس هذا فحسب ٠٠
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 !!بمواجهة الطاعن بأمر اكتشافه عبوة مزيل العرق بحوزته ؟... لم يقم النقيب 
وهــل عبــوة مزيــل العــرق الخاصــة بالنقيــب محمــد الغنــام مميــزة وال مثيــل لهــا أو مكتوبــا عليهــا 

 !!!اسم سيادته 
ن يعتبــر دلــيال عــ... وهــل حيــازة الطــاعن لعبــوة مزيــل عــرق تشــبه تلــك المفقــودة مــن النقيــب 

 !!استيالءه علي الهاتف المحمول ؟
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وهـــل يعقـــل أن يقـــوم الطـــاعن باالســـتيالء علـــي عـبــوة مزيـــل عـــرق ال يزيـــد ثمنهـــا عـــن عشـــرة 
 !!!جنيهات ؟

وهل يعقل أن من دلف إلـي غرفـة واسـتولي علـي هـاتف محمـول أن يسـتولي معـه علـي عبـوة 
من ذلك وبالتأكيد كان هنـاك مزيل عرق ال يزيد ثمنها عن عشرة جنيهات ويترك ما هو أغلي واثمن 

 !!نقود فلماذا لم يستولي عليها ؟
وبفــرض قـيــام الطــاعن باالســـتيالء علــي الـهــاتف المحـمــول فهــل يعـقــل أن يتوجــه إـلــي الغرـفــة 

 !بهذا الشكل المفضوح؟... محل الواقعة حال علمه بوجود أشخاص بها ويحاول مغافلة النقيب 
ع الهاتف تحت السرير علي الرغم مـن أنـه كـان بأنه شاهد الطاعن وهو يض... قرر النقيب 

 !!يجلس خلفه ومع ذلك يزعم بأنه شاهد الطاعن كيف ؟؟
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يتضــح وبجــالء ـمـدي ـمـا شــاب هــذا االتـهـام ـمـن انـعـدام المعقولـيـة ومجاـفـاة للمنطــق عـلـي نحــو  
 يستحيل معه تصور حدوث الواقعة علي النحو الموصوف باألوراق 
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لمــــا كانــــت الجريمــــة التأديبيــــة كالجريمــــة الجنائيــــة مــــن حيــــث المســــئولية إذ يبتغــــي أن تبنــــي  
 المسئولية التأديبية علي القطع واليقين ال علي الشك والتخمين حتى يمكن إدانة العامل 

  )١٨/١/١٩٩٤ ق جلسة ٣١ لسنة ٤١٨العليا الطعن حكم اإلدارة ( 
وعلي ما تقدم فالثابت باألوراق أن السيد المقدم طـارق أبـو الـدهب أورد بمحضـر تحرياتـه أن  

 الطاعن معروف عنه تعاطي المواد المخدرة 
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ل عجز عن تقـديم أي دليـل علـي هـذا الـزعم أو تقـديم واقعـات بعينهـا تفيـد ذلـك بـل اكتفـي بقـو 
 ذلك علي نحو مرسل مجافي للحقيقة مما يقطع بانعدام صحة ذلك 
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ما ورد زعما بالتحقيقات من أن نتيجة التحاليل جاءت ايجابيـة لمـادة الحشـيش المخـدر حيـث  
أن الثابت أن الطـاعن تمسـك بعـدم صـحة هـذه التحاليـل وقـرر بأنـه أبـان إجرائـه للتحاليـل كـان هنـاك 

ط يقـــوم بـــذات التحليـــل فـــي ذات الوقـــت وهـــو مـــا يـــدعو للشـــك فـــي أن تكـــون العينـــة أكثـــر مـــن ضـــاب
الخاصة به اختلطت مع غيرها مـن العينـات السـيما وان العينـات لـم يكـن يـتم كتابـة أسـماء عليهـا أو 
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أرقام كودية أو ما شابه ذلك وهو ما يؤكد حدوث خطأ ما في التحليل السيما وان الطـاعن لـم يمتنـع 
تحاليل أو حاول التنصل من ذلك فإذا كـان متعاطيـا لمخـدر فـإن العقـل والمنطـق يقـوالن عن إجراء ال

بأنــه كــان ســيحاول بشــتى الســبل الــتملص مــن إجــراء التحاليــل أال أن ذلــك لــم يحــدث وهــو مــا يؤكــد 
 وبحق مصداقية الطاعن من كونه ال يتعاطى ثمة مواد مخدرة 
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ومة متناقضة ومتضاربة مع التحريات المجـراه بمعرفـة المقـدم فقد جاءت نتيجة التحليل المزع 
أمــا التحاليــل فقــد قــررت ٠٠الــذي قــرر بــأن الطــاعن يقــوم بتعــاطي األقــراص والعقــاقير المخــدرة ... 

  ومع ذلك كله قطع الطاعن يقينا بعدم صحة ذلك تماما ٠٠بتعاطيه مادة الحشيش المخدرة 
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التحقـيـق أن ـتـأمر بإعــادة إجــراء التحلـيـل للطــاعن وبجهــة اـلـذي كــان يتعــين معــه عـلـي جهــات 
طبية محايدة حتـى تقـف علـي حقيقـة األمـر دون مـراء وال شـك السـيما وانـه قـد سـبق ونسـب للطـاعن 
تعاطـيـه المــواد المخــدرة ـثـم تـبـين عــدم صــحة ذـلـك وتمــت تبرأـتـه بمعرـفـة مجـلـس التأدـيـب أمــا وأنهــا ـلـم 

 تفعل األمر الذي يؤكد قصور التحقيقات 
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 أنـــه تقـــدم بشـــهادة ٠٠وأن الثابـــت مـــن مطالعـــة المســـتندات التـــي تشـــرف المحـــامي بتقـــديمها 
 تؤكد وبالقطع أن نتيجـة التحاليـل التـي أجريـت للطـاعن جـاءت ٠٠صادرة عن مستشفي وادي النيل 
 سلبية في جميع أنواع المخدرات 

يما وان مـــن يـــدمن وهـــو األمـــر الـــذي يؤكـــد عـــدم صـــحة هـــذا االتهـــام فـــي حـــق الطـــاعن الســـ
المخــدرات ال يســتطيع بســهولة الــتخلص منهــا ويلزمــه فتــرة طويلــة مــن العــالج ولــم يثبــت أن خضــع 
الطــاعن لمـثـل هــذا العــالج األمــر اـلـذي يقطــع بعــدم تعاطـيـه ثمــة مخــدر وان نتيجــة التحالـيـل المشــار 

 إليها باألوراق جاءت مخالفة للحقيقة 
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ثمة دليل قد يقوم عليه القـرار الطعـين ومـن ثـم يتضـح مـدي يتضح من جماع ما تقدم انهيار 
القصــور المبطــل اـلـذي شــاب هــذا القــرار لعــدم قيامــه عـلـي دلـيـل معتـبـر يحمــل قضــاءه الطعــين عـلـي 

 نحو يجعله خليقا وبحق باإللغاء 
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إغفال الحكـم ذكـر وجـه دفـاع أبـداه الخصـم ال يترتـب عليـه بطـالن الحكـم وعلـي مـا جـري بـه  
 ٠٠قضاء هذه المحكمة إال إذا كان هذا الـدفاع جوهريـا ومـؤثرا فـي النتيجـة التـي انتهـي إليهـا الحكـم 

تيجــة إذ يعتـبـر عــدم بحــث مـثـل هــذا بمعـنـي أن المحكمــة ـلـو كاـنـت بحثـتـه لجــاز أن تتغـيـر ـبـه هــذه الن
 الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطالن 

  )٢٦٥ ص ٢٤/٦/١٩٧٥نقض ( 
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متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي علي الطاعن دون اإلشارة إلي دفاعه والرد عليه مـع  
وى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بمـا يسـتوجب أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدع

 نقضه 
  )٨ ص ١٩ س ١٥/١٠/١٩٦٨ جلسة ٥٧الطعن رقم ( 
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المـقــرر ـفــي قضـــاء اـلــنقض أن إغـفــال الحـكــم ذكـــر وجـــه دـفــاع أـبــداه الخصـــم ال يترـتــب علـيــه 
عنـي أن المحكمـة لـو بطالن الحكم إال إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهـي إليهـا بم

كانت بحثته لجاز إن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عـدم بحـث مثـل هـذا الـدفاع قصـورا فـي أسـباب 
 الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطالن

 ) ق ٥١ لسنة ١٣٥٣ طعن رقم ١٢/٢/١٩٨٤نقض ( 
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طعــين يبــين وبجــالء أنــه قــد وبتطبيــق المفــاهيم القانونيــة ســالفة الــذكر علــي مــدونات القــرار ال 
شابه القصور في التسبيب واإلخالل بحقوق الدفاع في عدة أوجـه وعلـي أكثـر مـن صـورة علـي نحـو 

 يجعله وبحق جديرا باإللغاء وأوجه وصور القصور واإلخالل فتتحقق في اآلتي 
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الـنــزاع الماـثــل أن الطـــاعن ـقــد أـبــدي طلـبــا جازـمــا وصـــريحا وهـــو حـيــث أن الثاـبــت ـمــن أوراق  
 :استدعاء كل من 

 / .... الرائد  -١
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 / ....  النقيب  -٢

 / ....  المقدم  -٣

 ٠٠وذـلـك لمناقشــتهم أـمـام المجـلـس الـمـوقر لـمـا شــاب أـقـوالهم ـبـأوراق التحقـيـق ـمـن تـنـاقض مبطــل 
ع األمر الذي جعل الطـاعن يتمسـك كما أن ثمة أقوال نسبت لهؤالء الشهود لم تصدر عنهم في الواق

 باستدعائهم وسؤالهم وصوال لبراءته مما هو مسند إليه 
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ال يســـوغ قانونـــا أن تقـــوم اإلدانـــة علـــي أدلـــة مشـــكوك فـــي صـــحتها أو فـــي داللتهـــا مـــادام أن  
تهم وأنه يتعين تفسـير  من الدستور البراءة ما لم يثبت إدانة الم٦٧األصل طبقا لصريح نص المادة 

 الشك لصالحه ويحمل أمره علي األصل الطبيعي وهو البراءة 
  )٧/٥/١٩٩٦ ق جلسة ٣٩ لسنة ٤٢٠٤حكم اإلدارية العليا الطعن ( 
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طلــب الطـــاعنين المحكــوم لـهــم أمــام محكـمــة أول درجـــة إحالــة اـلــدعوى إلــي التحقـيــق إلثـبــات  
 بإلـغـاء الحكـم المســتأنف دون أن تفســح للمســتأنف عـلـيهم طرـيـق دعـواهم قضــاء المحكـمـة االســتئنافية

 ٕ قصور واخالل بحق الدفاع ٠٠إثبات دعواهم 
 ) ق ٤٩ لسنة ٧١٢ طعن رقم ٢٣/١/١٩٨٠نقض ( 

 وكانت أقوال سالفي الذكر تحمل بين طياتها الشك وعدم الصحة األمر ٠٠وحيث كان ذلك  
 الذي يجعلها خليقة باالطراح 

 فـقــد صـــدر الـقــرار الطـعــين معــوال عـلــي هـــذه األـقــوال بـكــل ـمــا تحمـلــه ـمــن ٠٠ومــع ذـلــك كـلــه  
 بل طرح طلـب الطـاعن الجـازم والجـوهري باسـتدعاء هـؤالء ٠٠شكوك في صحتها ليس هذا فحسب 

 وهــو األـمـر اـلـذي يقطــع ـبـإخالل الـقـرار الطعــين بحـقـوق ٠٠الشــهود ـلـإلدالء بشــهادتهم أـمـام المجـلـس 
 را باإللغاء الدفاع علي نحو يجعله وبحق جدي
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بمطالعــه أوراق االتهــام الماثــل وعلــي األخــص منــه مــذكرة الــدفاع المقدمــة مــن الطــاعن وكــذا  
محاضــر جلســات محاكمــة الطــاعن أمــام المجلــس االســـتئنافي يبــين وبجــالء أنــه طلــب طلبــا جازـمــا 

جهة طبية محايـدة إلجـراء التحاليـل الطبيـة الالزمـة لبيـان عمـا إذا وصريحا وجوهريا وهو إحالته إلي 
 كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه 
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إال أن القرار الطعين قد طرحه دونما سبب واضح يبرر هذا اإلطـراح السـيما وأن األوراق لـم  
ية في هذا الخصوص إذ قالت علـي تسفر عن دليل قاطع في هذا الشأن حيث جاءت التحريات واه

 نحو مرسل إن الطاعن يتعاطى المخدر دون تقديم ثمة دليل علي صحة هذا القول المرسل 
وحيث ابتغي الطاعن مـن طلبـه تأكيـد براءتـه مـن هـذا االتهـام المبتـور وحيـث رفـض المجلـس  

 الجســيم بحقــوق ٕاالســتئنافي هــذا المطلــب الجــوهري األمــر الــذي يؤكــد قصــوره فــي التســبيب واخاللــه
 الدفاع 
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الثابت من أوراق التداعي أن الطاعن تقدم أمام المجلس االستئنافي بشهادة تحليل تؤكد عدم  
 تعاطيه لثمه مواد مخدرة 
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ا بأســباب ســائغة وهــو ـلـم يعــول عليهــا الـقـرار الطعــين وـلـم يـبـرر إطراحهــا وعــدم التعوـيـل عليهــ 
 ٕأيضا ما يؤكد وبجالء مدي قصور هذا القرار في تسبيبه واخالله بحقوق الدفاع 
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ومن جماع ما تقدم يتضـح وبجـالء إن القـرار الطعـين جـاء مشـوبا بمخالفـة القـانون واإلخـالل  
 ا باإللغاء الجسيم بحقوق الدفاع والقصور المبطل في التسبيب علي نحو يجعله وبحق خليق
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فلهذه األسباب واألسـباب األخـرى التـي سـوف يتشـرف الطالـب بإبـدائها أمـام مجلسـكم المـوقر  
 فإنه يطعن علي القرار المطعون عليه ويطلب إلغائه 
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 بقبول الطعن شكال: أوال 
  بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبصفة مستعجلة: ثانيا 
وفــي الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه بكــل مــا يترتــب عليــه مــن أثــار والقضــاء مجــددا : ثالثــا 

 وكيل الطاعن       مع إلزام جهة اإلدارة المصروفات ٠٠ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه 
 المحامي بالنقض               
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 سم الشعب با

 مجلس الدولة 
 المحكمة اإلدارية العليا 

  موضوع -الدائرة الرابعة 
 السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة / برئاسة السيد األستاذ المستشار 

 ورئيس المحكمة          
 محمود إسماعيل رسالن  / وعضوية السيد األستاذ المستشار 

   عطية عماد الدين محمد نجم/ 
 أحمد إبراهيم زكي الدسوقي / 

 نواب رئيس مجلس الدولة  محمد ماهر أبو العينين / الدكتور    
 مفوض الدولة    محمد سماحة / وحضور السيد األستاذ المستشار 

 سكرتير المحكمة     سيد سيف محمد / وسكرتارية السيد 
 أصدرت الحكم اآلتي 

 عليا .  ق ٥٥لسنة ... في الطعن رقم 
 / قام من الم

.... 
 / ضد 

 وزير الداخلية                  بصفته  -١
 مساعد أول الوزير لقطاع األمن بصفته  -٢

 ٣٠/٦/٢٠٠٩طعنا في قرار مجلس التأديب االستئنافي لضباط الشرطة الصادر بجلسة 
  ٢٠٠٩لسنة ....  والصادر قيده برقم ٢٠٠٦لسنة ... في االستئناف رقم 

 اإلجراءات 
قــام وكيــل الطــاعن الماثــل بإيــداع تقريــره قلــم كتــاب المحكمــة مقــررا الطعــن  ٦/٧/٢٠٠٩فــي 

 .علي القرار سالف البيان والذي انتهي إلي قبول االستئناف شكال ورفضه موضوعا 
وطلــب الطــاعن فــي ختــام تقريــر الطعــن إلغــاء القــرار المطعــون فيــه والحكــم ببراءتــه ممــا هــو 

 .ر منسوب إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثا
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 .وقد تم إعالن تقرير الطعن علي النحو الثابت باألوراق 
وقـــد انتهـــت هيئـــة مفوضـــي الدولـــة تقريرهـــا إلـــي أنهـــا تـــري الحكـــم بقبـــول الطعـــن شـــكال وفـــي 

لســـنة .. الموضـــوع بإلغـــاء قـــرار مجلـــس التأديـــب االســـتئنافي لضـــباط الشـــرطة فـــي االســـتئناف رقـــم 
 بإعــادة اـلـدعوى التأديبـيـة ضــد الطــاعن إـلـي  والقضــاء مجــددا٣٠/٦/٢٠٠٩ الصــادر بجلســة ٢٠٠٩

  نسب إليه مجددا أمام هيئة أخري مجلس التأديب االستئنافي لضباط الشرطة لمحاكمة الطاعن عما
 إحالـتـه إلــي ٢٦/٩/٢٠١٠ فحــص الطعــون الـتـي قــررت بجلســة –وـتـداول الطعــن أمــام داـئـرة  

ئرة عـلــي النحـــو الثاـبــت بمحاضـــر  وـتــداول أمـــام هـــذه اـلــدا٢٧/١١/٢٠١٠هـــذه اـلــدائرة لنظـــره بجلســـة 
 وـمـد أجـلـه لجلســة ١٥/١/٢٠٠١ إصــدار الحـكـم بجلســة ١٥/١/٢٠١١الجلســات حـيـث تـقـرر بجلســة 

 ـثــم لجلســـة الـيــوم وفيهـــا صـــدر الحكـــم وأودعـــت مســـودته المشـــتملة عـلــي أســـبابه عـنــد ١٢/٢/٢٠١١
 .النطق به 

 المحكمة 
 .لة قانونا بعد اإلطالع علي األوراق وسماع اإليضاحات ، وبعد المداو

 .ومن حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة 
ومن حيث أن واقعات القرار المطعون فيه تخلـص حسـبما يظهـر مـن األوراق فـي أنـه بتـاريخ  

الضــابط / .......  بإحاـلـة الراـئـد ٢٠٠٦لســنة ....  صــدر قــرار وزـيـر الداخلـيـة رـقـم ٢٩/١٠/٢٠٠٦
يب االبتدائي لضباط الشرطة ، لمحاكمته تأديبيـا ، ألنـه بوصـفه  إلي مجلس التأد–... بمديرية أمن 

 :موظفا عاما ارتكب ما يلي
 :الخروج الجسيم علي مقتض الواجب الوظيفي والسلوك المعيب 

أثناء نومـه /... والخاص بالرائد...  استيالءه بالمغافلة علي التليفون المحمول ماركة نوكيا موديل -
 بفنــدق الشــرطة بطنطــا ولخشــيته مــن افتضــاح أمــره عــاد وتركــه مــن داخــل غرفتــه المقــيم بهــا

 وهـــذا مـــا أكدـتــه –خلســـة أســـفل ســـرير الضـــابط المـــذكور بحجـــرة نومـــه بالفـنــدق المشـــار إلـيــه 
ٕ األمر الذي حط من كرامته وأساء إليه والي الهيئة التي ينتمي إليهـا –التحريات والمعلومات 

 .وذلك علي النحو الوارد بالتحقيقات 
 أسفرت عنه نتيجة التحاليل التي أجريت له بمعمل الكشف عن السموم بقطاع الخدمـة الطبيـة  لما-

 لمـادة الحشـيش ، ومـا أشـارت ١١/١٠/٢٠٠٦من إيجابيـة عينـة البـول المـأخوذة منـه بتـاريخ 
ٕ األمــر اـلــذي أســاء إلـيــه واـلــي –إليــه معلوـمــات األجهــزة األمنـيــة مــن تعاطـيــه المــواد المخـــدرة 

 .تمي إليها وعلي النحو الوارد بالتحقيقات الهيئة التي ين
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 إداـنـة – لألســباب اـلـواردة ـفـي ـقـراره – ـقـرر مجـلـس التأدـيـب االبـتـدائي ٢٢/١/٢٠٠٧وبـتـاريخ 
 .الضابط المحال علي المخالفتين المنسوبتين إليه بقرار اإلحالة ومجازاته عنها بالعزل 

لســنة ... ســتئنافه باالســتئناف رـقـم إال أن هــذا الـقـرار ـلـم يـلـق قـبـوال مــن الضــابط المحــال فــتم ا
 قرر مجلس التأديب االستئنافي لألسـباب ٢٦/٦/٢٠٠٧ لألسباب الواردة باألوراق ، وبتاريخ ٢٠٠٧

الــواردة بقــراره تأييــد قــرار مجلــس التأديــب االبتــدائي إال أن الضــابط المحــال طعــن فــي قــرار مجلــس 
 ق عليا التـي قضـت فـي ٥٣لسنة .... طعن رقم التأديب االستئنافي أمام المحكمة اإلدارية العليا بال

 بقـبـــول الطعــــن شــــكال وـفـــي الموضــــوع بإلغــــاء ـقـــرار مجـلـــس التأدـيـــب ٤/١٠/٢٠٠٨حكمهــــا بجلســــة 
 إلـــي مجلـــس التأديـــب االســـتئنافي ٢٠٠٧لســـنة .... المطعـــون فيـــه وأمـــرت بإعـــادة االســـتئناف رقـــم 

ل المجـلــس ألن مـــن ـقــام لضـــباط الشـــرطة للفصـــل فـيــه مجـــددا مـــن هيـئــة أخـــرى وذـلــك ـلــبطالن تشـــكي
 ٢٠٠٩لسـنة ... برئاسته مساعد الوزير بـدال مـن مسـاعد أول الـوزير وقـد أعيـد قيـد االسـتئناف بـرقم 

 إلـي ذات القـرار ٣٠/٦/٢٠٠٩وتم نظره مجددا أمام مجلس التأديب االسـتئنافي الـذي انتهـي بجلسـة 
 .األول وهو قبول االستئناف شكال ورفضه موضوعا 

راره عـلــي ثـبــوت المخـــالفتين ـفــي حـقــه عـلــي النحـــو الثاـبــت بـقــرار مجـلــس وـقــد أـقــام المجـلــس ـقــ
 .التأديب االبتدائي وانتهي إلي قراره المطعون فيه 

ويـقـوم الطعــن عـلـي بطــالن هــذا المجـلـس ـلـبطالن تشــكيله فضــال عــن ـبـراءة الطــاعن ممــا هــو  
 انعقـد فـي جلسـة ومن حيث أنه يبين من األوراق أن المجلـس المطعـون فـي قـراره قـد.. منسوب إليه 

.... والمستشـار .... وعضـوية المستشـار ....  بتشـكيل مـن اللـواء ٣٠/٦/٢٠٠٩النطق بالحكم في 
لســنة ... المحــامي العــام األول وهــو ذات المجـلـس اـلـذي ســبق وأن أصــدر ـقـراره ـفـي االســتئناف رـقـم 

 المطعـون  فيما عدا رئيسه وهو ما يعني أن المجلـس قـد أصـدر القـرار٢٤/٤/٢٠٠٧ بجلسة ٢٠٠٧
فيه بأغلبية أعضائه الذين سبق لهم إصدار قرارهم السابق والذي تم إلغاؤه بمعرفة المحكمة اإلداريـة 
العليا والتي طلبت إعادة محاكمة الطاعن أمام مجلس االستئنافي بهيئة مغـايرة بمـا يصـم هـذا القـرار 

 وهـو مـا يجعـل هـذا القـرار بالبطالن فضال عـن أن مسـودة القـرار المطعـون فيـه قـد كتبـت بـالكمبيوتر
باطال مـن وجهتـين وواجـب اإللغـاء إال أنـه لمـا كـان هـذا الطعـن هـو الطعـن لثـاني مـرة فـإن المحكمـة 

 مـــن قـــانون المرافعـــات ومـــا قضـــت بـــه دائـــرة توحيـــد ٢٦٩تتصـــدي لموضـــوعه إعمـــاال لـــنص المـــادة 
 .المبادئ وجري به قضاء هذه المحكمة 

لمنســــوب للطــــاعن فالثابــــت مــــن األوراق أن الضــــابط ومــــن حيــــث إنــــه وعــــن االتهــــام األول ا 
 اكتشـف فـقـد التليفـون المحمـول الخـاص ـبـه ٢٩/٨/٢٠٠٦قـرر فـي التحقيـق إـنـه صـباح يـوم ....... 
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من غرفة مبيته بفنـدق الشـرطة وأنـه قـام بالبحـث عنـه فـي كـل مكـان ولـم يجـده وأن زميلـه فـي الغرفـة 
دين العاملين بالفندق فقرر أحدهم بـأن الطـاعن حيث استدعوا المجن... حضر بعد ذلك وهو النقيب 

كان متواجدا خارج الغرف حتى ساعة مبكرة من صباح نفـس اليـوم حيـث طلـب منـه إحضـار بعـض 
 .المأكوالت وأنهما توجها لغرفة الضابط الطاعن 

وبســـؤاله حـيــث نـفــي علـمــه بـهــذا األمـــر وـقــد تشـــككوا ـفــي الطـــاعن ألنـهــم الحظـــوا وجـــود عـبــوة  
موجـودة فـي دوالب الضـابط وقـرر ....... للعرق مشابهة لتلك التي فقدت مـن النقيـب إسبراي مزيلة 

في أقوالـه أنـه بعـد خروجـه مـن غرفـة الطـاعن وذهابـه إلـي غرفتـه فـوجئ بـدخول الطـاعن ... النقيب 
 ج وقام بإخراج موبايل من جيب بنطاله وتظاهر أنـه ٣٥٠عليه وقال له أن الحكاية انه أتسرق منه 

وانصرف معتقدا أننـي لـم أشـاهد ......  شيء في حذائه ودفع الموبايل أسفل سرير الرائد يقوم بعمل
ذلك علي اعتبار أنه كان واقفا خلفي يتحدث وأنـا جـالس علـي السـرير وتصـور هـو أننـي ال أراه ولـم 
أشاهده أثناء قيامه بإخراج الموبايل مـن جيبـه ودفعـه تحـت السـرير الـذي أنـا جـالس عليـه وأنـه عقـب 

الـذي كـان يقـوم بقضـاء حاجـتـه فـي الحمـام بالغرفـة أخبـره بالموضـوع وفعـال قاـمـا ...... روج الرائـد خـ
 ، ١٨ ، ١٧ص (أـنـه الموباـيـل الخــاص ـبـه ....... ـبـإخراج الموباـيـل ـمـن أســفل الســرير وـقـرر الراـئـد 

 .التحقيق اإلداري ) ١٩
حيــث أنــه هــو .... ومــن حيــث أنــه كــذلك فــإن أســاس اتهــام الطــاعن يقــع فــي شــهادة النقيــب  

 .الذي رأي الواقعة رؤيا العين 
ومــن حـيـث أن المحكمــة ال تطمــئن لهــذه الشــهادة ألـنـه فضــال عــن عــدم حـلـف الشــاهد اليمــين  

إلضفاء مصداقيته علي شهادته فإن الشهادة في ذاتها ال تطمئن معهـا المحكمـة إلـي وقـوع المخالفـة 
 الشـــاهد ـثــم يعتـقــد أـنــه ـلــم يشـــاهده وهـــو يلـقــي يقيـنــا ونســـبتها إـلــي الطـــاعن فكـيــف ـيــتكلم الطـــاعن مـــع

الموباـيـل تحــت الســرير ؟ وهــل يتصــور أن يـقـوم الطــاعن بـفـرض قيامــه بســرقة الموباـيـل بإعادـتـه إـلـي 
ذات الحجرة التـي تـم سـرقته منهـا ؟  ألـم يكـن كافيـا أن يلقيـه فـي أي جهـة مـن أركـان الفنـدق حـي ال 

ظ بـه وعـدم إعادتـه ؟ أن هنـاك فروضـا كثيـرة تشــكك يـراه أحـد وهـو يلقـي بـه ؟ أو حتـى يقـوم باالحتـفـا
ـفـي مــدي صــحة هــذه الشــهادة ومــدي قطعيتهــا ـفـي ارتكــاب الطــاعن لهــا ويتعــين مــن ـثـم تطبـيـق مـبـدأ 

 .تفسير الشك لصالح المتهم ومن ثم تبرئته من هذا االتهام 
 حتى ومن حيث أنه وعن االتهام الثاني فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يجب 

تثـبـت المخالفــة الخاصــة بتعــاطي المــواد المخــدرة فــي حــق الضــابط فإـنـه يتعــين عمــل تحليـلـين للعيـنـة 
الواحـــدة للتأـكــد ـمــن صـــحة التحلـيــل وأن عـــدم قـيــام اإلدارة ـبــذلك يجـعــل االتـهــام غـيــر ـقــائم عـلــي ســـند 
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ل الطـاعن صحيح ويتعين تبرئة المخالف منه والثابت من األوراق أن التحليـل الـذي تـم لعينـة مـن بـو
قد تم لمرة واحدة من خـالل عينـه تـم تحليلهـا فـي مستشـفي الشـرطة بـالعجوزة دون وجـود تحليـل أخـر 

 .لذات العينة وعليه فهذا االتهام ال يثبت يقينا في حق الطاعن ويتعين من ثم تبرئته منه 
  ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد أخذ بغير هذه النتيجة فإنه يكون واجب اإللغاء 

 فلهذه األسباب 
بقبول الطعن شكال وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب االسـتئنافي : حكمت المحكمة  

 ٢٢/١/٢٠٠٧المطعون فيه وبإلغاء قرار مجلس التأديب االبتدائي لضباط الشـرطة الصـادر بجلسـة 
ن العمل مع مـا  قيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالعزل م٢٠٠٦لسنة ... في الدعوى التأديبية رقم 

 .يترتب علي ذلك من آثار والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه 
 هـــ ١٤٣٢ مــن ربـيـع أول لســنة ٢٤صــدر هــذا الحكــم وتـلـي علـنـا بجلســة ـيـوم الســبت المواـفـق  

 . وذلك بالهيئة المبينة بصدره ٢٦/٢/٢٠١١والموافق 
 رئيس المحكمة     سكرتير المحكمة 
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