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 :اآلتية قرارات  الاءوقف تنفيذ ثم إلغطلب دعوى ب

مــا و.. الصــادرة مــن الهيـئـة العامــة للطــرق والكـبـاري .. ، .. و  ..، .. أرـقـام ـقـرارات اإلزاـلـة  -١

 .ن آثار ها ميترتب علي

الســعر بمبـلـغ لتحدـيـد سـعر اإلعالـنـات محــل التـداعي والقاضــي بتحديـد قـرار اللجـنـة المشـكلة  -٢

 .ما يترتب علي ذلك من آثار ..  جنيه للمتر ٧٠٠

 جنيـه للمتـر سـنويا مـع ٢٠٠زام الجهة اإلدارية بتحديد سـعر المتـر وفـق الحـد األدنـى وهـو إل -٣

 .ما يترتب علي ذلك من آثار 

 7��*,�� 

نزاع الماثل فـي أن المـدعي أقـام دعـواه بموجـب صـحيفة أودعـت قلـم كتـاب تخلص واقعات ال 

 .هذه المحكمة ونشد في ختامها الحكم بالطلبات الواردة عاليه 

.�/� �89� :,��� ;"<= $�% ��">9?  

وقـــد أقـــام .. إســـكندرية الصـــحراوي  - طريـــق مصـــر ٢٦أرض كائنـــة بـــالكيلو يمتلـــك قطعـــة 

 عليها معرض ومقرا لشركته ورغبة من المدعي في وضع إعالنات خاصة بالمعرض والشركة ملكه 

 �� ��,��6� @�A� BC�� .�/� 

 تكـون هـذه اإلعالنـات بعيـده عـن الطريـق ملتزما في ذلك بصحيح القانون الـذي يسـتوجب أن 

 .العام وال تسبب أي تعطيل للمرور أو الطريق العام وغير ذلك من الشروط 

 (D !�� 

طالـبـا .. بطـلـب رســمي إـلـي إدارة اإلعالـنـات بهيـئـة الطــرق والكـبـاري  -/-/-فـقـد تـقـدم بـتـاريخ  

 إال أن طلبت منه سداد رسم فما كان من هذه اإلدارة.. الترخيص له بوضع اإلعالنات الخاصة به 

 .للمعاينة 

 



                                                      
 

 

 

  

 
 

٣

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 EF��G� (>��� � 3 ����� �,H�� $�% ���I�-/-/-  

 (*� B�K 7���� :,I�� ."L M2,N...  

 $%�6� !� ��� 

وبعد عـدة أشـهر وتحديـدا .. ورغم ذلك لم تتم أي معاينات تخص الطلب المقدم من المدعي  

 مـن الجـهـة اإلداريـة ممثـلـة فـي الهيـئـة العامـة للطــرق  تســلم المـدعي خطاـبـا موجـه إلـيـه-/-/-بتـاريخ 

 صـــباحا لمقابـلــة المـــدعي أو مـــن ينيـبــه ١٠ الســـاعة -/-/-يفـيــد بأـنــه ـتــم تحدـيــد موعـــد .. والكـبــاري 

 .للتفاوض علي تحديد قيمة الجعل السنوي لإلعالنات محل الطلب 

 �����6� P 3 ��2ء $%�6� �2,? BQH���� 

 جنيـه ٧٠٠ن جهة اإلدارة تقرر أن يكـون سـعر المتـر الواحـد مبلـغ وفوجئ باللجنة المشكلة م 

يفـوق  لإلعـالن علـي أرضـهوهـو مـا يجعـل المبلـغ اإلجمـالي المطلـوب مـن المـدعي ) سبعمائة جنيه(

 !!!!!!!!!!.مائتي ألف جنيه 

  ���R1��  S,8���� �H��T� U0QGء 3

لتقـدم بـتظلم أوضـح مـن خاللـه فما كـان منـه سـوي ا.. الذي تمارسه جهة اإلدارة مع المدعي 

 أن اإلعالنـــات المزمـــع وضـــعها مـــا هـــي إال إعالنـــات مـــن البالســـتيك – بغيـــر لـــبس أو غمـــوض –

العادية وسوف توضع علـي األرض ملكـه ولـن تسـبب أي إعاقـة للطريـق العـام ولـيس بهـا بـالطبع مـا 

 .يخالف النظام العام واآلداب 

 �0F�Q6� ��21ء $�% (�=� 

 �� ��V W�ID X��? 

إال أن جهــة اإلدارة أصــرت عـلـي موقفهــا المخــالف للـقـانون وامتنعــت دون مـبـرر عــن إصــدار  

بـــل أنهـــا وجهـــت إنـــذارا للمـــدعي تضـــمن العديـــد مـــن االدعـــاءات .. التـــرخيص أو االنتقـــال للمعاينـــة 

وعة ثـم انهالـت علـي المـدعي بقـرارات إزالـة لإلعالنـات الموضـ.. واألباطيل المخالفة للقانون والواقـع 
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 .وانهالت عليه بتحرير المخالفات دونما سند صحيح من الواقع والقانون .. علي األرض ملكه 

 ��A� ,3� 

الذي لم يجد معه المدعي مناصا سوي اللجوء للقضاء بإقامة دعواه الراهنـة التـي جـاءت فـي  

ذي نشرف ببيانه فـي وذلك علي النحو ال.. للواقع والقانون بما يجعلها جديرة بالقبول مجملها مواكبة 

 :دفاعنا التالي 

 ������ 

  Y�Z :            �&Q����� ���&6� \CA� $�%� S,8���� ;"<= UH��C �)"�% S,Q]6� W������� ����

     (*� W�8^%� S,8�* !�66   �0�� 1956          $&�% :,&cd� !&� $%�6� $HQ? e�� 

 �0> fg $�% ����* ���R� W����* BQh �N \"Ci�� 

� ���6� Uc8 j"k (*� S,8���� !� �Q����66 �0�� 1956 SZ $�%  

 :يعفي من الحصول علي التراخيص  

التركيـبـات أو اللوحــات أو الوســائل غـيـر المضــيئة كهربائـيـا والموضــوعة عـلـي المحــال العامــة  - أ

أو التجارية أو الصناعية أو المالهي أو األماكن المعدة لمزاولة أحدي المهن ، وذلـك بقصـد 

الذي يـزاول فيهـا ، علـي إال يزيـد مـا يوضـع أو يباشـر منهـا علـي إعـالن اإلعالن عن العمل 

لكل واجهة مستقلة ويشترط إال تجـاوز حـدود المحـل وال تبـرز عـن واجهـة البنـاء المثبتـة واحد 

إال يقـل ارتفـاع حافتهـا السـفلي عـن ثالثـة أمتـار مـن  سـنتيمترا ، مـع مراعـاة ٢٠به بأكثر مـن 

 . سنتيمترات ٥وز عن سطح الطريق إذا زاد هذا البر

 .�/ S�� �6 

إعالنات من ها هي ضعوكان الثابت باألوراق أن كافة اإلعالنات التي قام المدعي بو 

  .فضال عن أنها موضوعة داخل حدود األرضي ملكه.. البالستيك وغير مضيئة 
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.. وضوع بها اإلعالنـات نشاط المدعي وشركته الذي يتم مزاولته علي ذات األرض الملي ع 

 .وجميعها متفقة مع االشتراطات والمقاسات المحددة بالقانون وبنص المادة أنفة الذكر 

�Q"I]�� $�% �0F�Q6� ��21ء $�% �cF $%�6� S�� .� � 

إال أن جهــة اإلدارة تعنـتـت مــع المــدعي وامتنعــت دونمــا .. إلثـبـات كافــة الحقــائق أنفــة اـلـذكر  

 بما جعلها تصدر قـرارات هـي فـي مجملهـا مخالفـة للواقـع والقـانون الـذي يعفـي ..مبرر عن المعاينة 

 .المدعي من الترخيص ومن ثم ال يجوز إزالة هذه اإلعالنات بقاله أنها قائمه بغير ترخيص 

  �"8�D :         �&)"�% S,&Q]6� W����&��� �&H��T–             ���&=1 !&% ��&0G�Y� ���&* \&CA� $&�%� 

  \"C�?–   ء�HG8Y S,8���� ;"<c�    M&�l m��&� ��n6� �"8,8���� 78�,6� !� 
Z

 \"Ci��. 

 S,8���� !� �>����� ���6� Uc8 ���66 �0�� 1956 SZ $�%  

للســــلطة المختصــــة أن ـتـــرفض الـتـــرخيص ـفـــي اإلعــــالن ألســــباب تتعـلـــق بمظـهـــر المديـنـــة أو  

 أو بالعقائـــد تنســـيقها أو بطـــابع المنطقـــة أو بتنظـــيم حركـــة المـــرور فيهـــا أو بـــاألمن العـــام أو اآلداب

 .الدينية 

 \0�� � 3 o"I]G�� 

عـلـي واقعــات وأوراق الـتـداعي يتجـلـى ظــاهرا انعــدام وجــود أي دلـيـل عـلـي أن اإلعالـنـات الـتـي 

ـقــام الـمــدعي بوضـــعها ـكــان لـهــا ـتــأثير ســـلبي عـلــي مظـهــر المديـنــة أو تنســـيقها أو طـــابع المنطـقــة أو 

 .آلداب والعقائد الدينية تنظيم حركة المرور أو األمن العام أو النظام العام وا

 $3 B� 

.. مجــرد إعالـنـات عــن نشــاط المــدعي وشــركته وضــعت بغــرض اإلعــالن عـلـي ذـلـك النشــاط  

وداخـل األرض مـلـك المـدعي وليســت خارجهـا وـمـن ثـم فـهـي ال تـؤثر بحــال مـن األحــوال علـي حرـكـة 
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 .عام بهاالمرور بالمنطقة وليس لها أي تأثير علي تنسيق المنطقة أو المظهر الجمالي ال

 ��Q�� $�% B� 

وهـو .. ٕفإن من شأن هـذه اإلعالنـات تجميـل الطريـق الصـحراوي واضـفاء لمسـة جماليـة إليـه 

قطــع بـأن امتنـاع جـهـة اإلدارة عـن التـرخيص للـمـدعي باإلعالنـات قـائم عـلـي غيـر ســند األمـر الـذي ي

 .طلب المقدم منه من القانون النتفاء أي من الموانع أنفه الذكر والمحصورة في القانون عن ال

  �p��D :              F �&q �3���&=r� �&8,8�* \G&T f&g !� ���R� W����* ���=Q    �)&�Qh� �&)I"

  "H0G�� �s��2 fg ���Q0� �=�cGC� ���k �3��c� R��tG� ��48 

 ���6� Uc8 ���8 S,8���� !� 66 �0�� 1956 SZ $�%  

نون والقـــرارات المنفـــذة ـلــه كـــل مـــن باشـــر إعالـنــا أو تســـبب فـــي مباشـــرته بالمخالفـــة لهـــذا القـــا 

 .يعاقب بغرامة ال تقل عن جنيه واحد وال تجاوز عشرة جنيهات 

 .وفي حالة تعدد اإلعالنات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات  

المخــالف ـبـرد الشــيء إـلـي أصــلة وـبـأداء ضــعف وـبـإلزام يقضــي بإزاـلـة اإلـعـالن وـفـي جمـيـع األحــوال 

 .م المقررة علي الترخيص الرسو

فإذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ الحكم الصادر بذلك في المدة التي تحدد لهذا الغـرض جـاز  

للســلطة المختصــة إجــراء هــذه األعمــال علــي نفقتــه وال يجــوز مطالبتهــا بــأي تعــويض عــن أي تلــف 

 .يلحق اإلعالن أو األجهزة أو غيرها 

 .�/ S�� �6 

ادة أنفــة الــذكر يتضــح وبجــالء أن المشــرع اســتوجب فــي حالــة ومــن خــالل صــريح نــص المــ

يـكـون تابـعـا أن يصــدر حـكـم بإزالـتـه وذـلـك الحـكـم .. وجــود مخالـفـة ـفـي إنشــاء اإلعــالن 

 .للحكم بمعاقبة الذي باشر اإلعالن أو تسبب في مباشرته 
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 vQF � 3� 

ـقـــانون وبغـيـــر أن المشــــرع اســــتوجب أن يكــــون إزاـلـــة اإلعــــالن اـلـــذي ـتـــم وضــــعه بالمخالـفـــة لل 

وـمـن ـثـم ال يجــوز لجـهـة اإلدارة إصــدار ـقـرار مباشــر باإلزاـلـة .. بـنـاء عـلـي حـكـم قضــائي .. ـتـرخيص

 .دونما اللجوء للقاضي واستصدار حكم باإلزالة 

F 
 �� ��A� ,3� �Q� B]I ��,%s6� ���R� W����* 7"V 

 �?X�Q��� $3 nGQ <,�ء 

 !3���� !Q]�� B� 

�?�,? �6 ��"I]? .�/� �w,�� �"�Q�� �F���� ���5� �"�% W 

إذا فـقـد الـقـرار اإلداري أحــد أركاـنـه األساســية فإـنـه يعتـبـر معيـبـا بخـلـل جســيم يـنـزل ـبـه إـلـي حــد  

االنعـــدام ، واالتفـــاق منعقـــد عـلــي أـنــه ســـواء اعتـبــر االختصـــاص أحـــد أركـــان القـــرار اإلداري أم أحـــد 

ر الـقــرار اإلداري مــن جـهــة غـيــر مـنــوط بـهــا مقومــات اإلرادة الـتــي هـــي رـكــن مــن أركاـنــه ، ـفــإن صـــد

إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلي حد العدم ، طالمـا كـان فـي ذلـك افتئـات علـي سـلطة 

 .جهة أخري لها شخصيتها المستقلة 

����ن���������������ذא�����ن�א	�����א	�������������������و'��&�%���$��ن�#���"�א! ���

��������)*�����4<���50	67א��5	�1=6د�*>�'�د��'0وم�א�������6�89א	67א34��5ل�����	�0%�1/.��א	-,+

���*�&���*�א?�'��د�א	+�@�<�3��Aو�،����.%������7,C�A�������.�

 )٢٩/١١/١٩٦٩ ق جلسة ١٢ لسنة ١٣٦٥الطعن رقم (

 .�/ S�� �6 

ووفقا لصريح نص المادة الثامنـة مـن قـانون اإلعالنـات أنفـة الـذكر أن قـرار اإلزالـة يجـب أن  

األمــر اـلـذي يقطــع بعــدم اختصــاص الجهــة اإلدارـيـة ـفـي إصــداره بمــا .. صــادرا بحكــم قضــائي يكــون 

 .ينحدر به إلي حد العدم 
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6� ���R� P���= �n6� �0��� �Z MI��� ����Q� �)"� S,Q]. 

فـقــــد أوردت الفـقــــرة األخـيــــرة مـــــن المـــــادة الثامـنــــة عـلــــي ســـــبيل  

الحصر المبررات التي تعطي الحق لجهـة اإلدارة فـي إصـدار قـرار 

 :وذلك بقولها .. اإلزالة وتنفيذه 
 المـرور أو تعـريض وكل إعالن مخالف للمادة الخامسة أو من شأنه إعاقة حركة" ........ 

ســـالمة المنتفعـــين ـبــالطريق أو الســـكان أو تعـــريض الممتلكـــات للخطـــر أو تشـــويه جمـــال المدينـــة أو 

المختصـة إزالتـه فـورا بـالطريق تنسيقها أو المساس بـاآلداب العامـة أو بالعقائـد الدينيـة يجـوز للسـلطة 

 ".اري اإلداري علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات اإلزالة بطريق الحجز اإلد

 vQF � 3� 

فــال .. أن أي إعــالن ال تتــوافر فيــه المبــررات أنفــة الــذكر ولــم يكــن مخــالف للمــادة الخامســة  

 .بل يجب صدور حكم قضائي بذلك علي نحو ما سلف إيضاحه .. يجوز إزالته بالطريق اإلداري 

 � 3 

 SZ $�% \0? S,8���� !� ������ ���6� U8��� 

  :يحظر مباشرة اإلعالن علي 

 .المباني األثرية ودور العبادة واألسوار المحيطة بها  - أ

 .أمالك الدولة العامة  - ب

 المباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصـة لخدمـه عامـة تباشـرها الحكومـة أو الهيئـات –ج 

 .العامة اإلقليمية أو غيرها من األشخاص االعتبارية العامة 
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 النصــــب والتماثيــــل المقامــــة علــــي أرض مخصصــــة للمنفعــــة العامــــة وقواعــــدها والمتنزهـــــات -د

 .واألرصفة واألسوار المحيطة بها 

 المنشآت واألعمدة واألجهـزة وغيرهـا مـن التركيبـات المخصصـة لخدمـة عامـة والمقامـة علـي -ه

 ..........أرض مخصصة للمنفعة العامة 

 .�/ S�� �6 

يتجلـى .. اهيم القانونية أنفـة الـذكر علـي واقعـات وأوراق الـدعوى الراهنـة وبتطبيق جملة المف 

ظـــاهرا أن اإلعالنـــات التـــي قـــام بهـــا المـــدعي لـــم تقـــام فـــي أي مـــن األمـــاكن الـــواردة حصـــرا بالمـــادة 

 . المشار إليها١٩٥٦ لسنة ٦٦الخامسة من القانون 

$%���� ��,��6� @�A� BC�� ����� $3 �z1� 

% S^%� @�{�� �>��| 
 �� �l�}8 ! 

 W���"��� ���~ ,3� 

�������������������?�� ,E�Fو�א��G5��F-� �ن�وא	6ض�א�I��J6و��5و���Fא���6K����@��<LM�N��J������

�6+O,	�..��J7�-4Iو����4�0Fل�א�P�����I��J��Q�&'�& ��Nو��א�.�

 W�8^%� P w ����� �)2 m�� MI> S�� Y1� .�/ �� �<',� 

معدومة ما دون سند وعمدت جهة اإلدارة نحو إصدار قرارات إزالة أما وأنه جاء مبه 

ومبادرتها نحو تنفيذها بالطريق اإلداري األمر الذي يوصم هذه القرارات بالبطالن ومخالفة القانون 

 .وانعدام المشروعية الفتقارها للسبب القانوني المبرر إلصدارها 

�� �F��� ��G�6� SZ j"k .�/� �8Z �"�Q %�"� - *��ء �

ولكنها إن أقامت .. من المسلمات أن الجهة اإلدارية غير ملزمة بإبداء أسباب لقرارها  

قرارها علي أسباب معينة فإن للقضاء في سبيل رقابته علي هذه القرارات أن يمحص هذه األسباب 

 .نها تخالفه ليبين ما إذا كانت تتفق وحكم القانون أم أ
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 )٣١/٥/١٩٦٤ جلسة ١١٢٠ ص ٩ب فني  مكت٦ لسنة ١٧٩٠الطعن رقم (

 S9� $�* ��� 

صحة القرار اإلداري تتحدد باألسباب التي قام عليها ومـدي سـالمتها علـي أسـاس األصـول  

الثابتة في األوراق وقت صـدور القـرار ومـدي مطابقتهـا للنتيجـة التـي انتهـت إليهـا وبحـث ذلـك يـدخل 

 .ر للقانون والتأكد من مشروعيته في صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرا

 X��? �� S�� j"k� 

وـكــان الثاـبــت أن األســـباب الـتــي دعـــت جهـــة اإلدارة نحـــو إصـــدار ـقــرارات اإلزاـلــة المطعـــون  

عليـهـا هــي أســباب مخالـفـة للـقـانون وليســت ـمـن ضــمن األســباب اـلـواردة حصــرا ـبـه والـتـي تخــول جهــة 

د علـــي انعـــدام الســـند يـــمـــر الـــذي يســـلس نحـــو التأكوهـــو األ.. اإلدارة إصـــدار قـــرار باإلزالـــة وتنفيـــذه 

 .القانوني لهذه القرارات وافتقارها للسبب المبرر إلصدارها بما يجعلها جديرة باإللغاء 

  ����C :       �F�<G� ���G06� �0t��� !� ���c�� ������       �3�F�&�?� S^&%�� 
,0&��� BQ��

    ��IN �k�,�� i6�700      �&* f&g �&"02        �Z ;"<&= �0&> $&�% (�   �Z B&p� �&��k

�����QG&>� - ��QG: ���&�[� �1<&�ء�               �I"Q� �2ء �z1� ("�> $8,8�* ��"Q�

         $&HQ� �8Z� ��">Y $%�6�� ���'� ��QG�� �w��QG>�   !&�    !&�� \"&Ci��

 (D S,8���� !� �Q����� ������ ��Il 
,0��� BQ�� !�66 �0�� 1956.  

SZ $�% �"�Q�� �F���� ���5� X��kZ W��G>� ���  

إساءة استعمال السلطة أو االنحراف بها من العيوب القصدية في السلوك اإلداري ، قوامها  

أن يـكـــون ـلـــدي اإلدارة قصــــد إســــاءة اســــتعمال الســــلطة أو االنحــــراف بـهـــا ، فعـيـــب إســــاءة اســــتعمال 

السـلطة اـلـذي يـبـرر إلـغـاء الـقـرار اإلداري أو التـعـويض عنـه يجــب أن يشــوب الغاـيـة مـنـه ذاتـهـا ، ـبـأن 

ـكـون جـهـة اإلدارة ـقـد تنكـبـت وجــه المصــلحة العاـمـة الـتـي يجــب أن يتغياهــا الـقـرار ، أو أن تـكـون ـقـد ت

 .أصدرت القرار بباعث ال يمت لتلك المصلحة 
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 )٣/٥/١٩٦٩ جلسة ٦٤١ ص ١٤ ق المكتب الفني ١١ لسنة ٥٩٨الطعن رقم (

 S9� $�* ��� 

 ينبغي أن توجه –لقرار بحسبانه عيب قصدي يقوم بمصدر االسلطة بشواهد االنحراف  

إلي ما شاب مسلكه في إصدار القرار المطعون فيه دون أن يجاوزه إلي تقويم سلوك مصدر 

 .القرارات اإلدارية إلي التغول في اختصاص السلطة التنفيذية في أداء وظيفتها الدستورية

 )٥/١/١٩٨٥ ق جلسة ٢٦ لسنة ٤٨٤الطعن رقم (

 .�/ S�� �6 

هيم القانونية أنفة الـذكر علـي واقعـات وأوراق التـداعي يتجلـى ظـاهرا أن وبتطبيق جملة المفا 

 ٧٠٠تـقــدير اللجـنــة المنتدـبــة مـــن جهـــة اإلدارة للجعـــل الســـنوي لإلعالـنــات الخاصـــة بالمـــدعي بمبـلــغ 

هو تقدير مغـالي فيـه جـدا وال يقـوم علـي سـند صـحيح مـن سـعر مثـل أو .. جنيه للمتر الواحد سنويا 

 .بل صدر عشوائيا لإلضرار بالمدعي .. محددة أسس ومعايير معينة و

 ��IG%Y� - �0Q'� �/1 ��">Y 

أن هــذه اإلعالـنـات كائـنـة ـفـي األرض المملوكــة للمــدعي وتعـلـن عــن نشــاطه ونشــاط شــركته  

 .في تجارة السيارات وليست للغير وال ينتفع المدعي من ورائها وال يقون بتأجيرها 

 S,8���� ;"<c� ����� 

 مــن التــرخيص وـمــن ثــم مــن الرســوم وفقــا للـمــادة معفــاةفهــي  

 . بتنظيم اإلعالنات ١٩٥٦ لسنة ٦٦الرابعة من القانون 
 (D !�� 

وحيــث لــم توضــح جهــة اإلدارة المعــايير والضــوابط التــي اتخــذتها أساســا لهــذا التقــدير  

يجعلــه ٕبالتعســف واســاءة اســتعمال الســلطة بمــا األمــر الــذي يعيــب قرارهــا  .. الجزافــي المغــالي فيــه

 .جديرا باإللغاء
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 .�/ !� :�0F Y� 

زعــــم جهــــة اإلدارة بقيــــام لجنــــة المعاينــــات بــــإجراء المعاينــــة إال أنــــه نظــــرا لصــــعوبة دخــــول  

 م لمنعم من الدخول المعرض من األمن وتعرض الخفر له

 7*�,��� ��"�<�� ���T .�/ SZ j"k 

 �"�% B"���� (�F � B>�� :,* m�� 

���������������������1�,@���4��Fא�d��* ���e �ن�א0�F@���#�1א0�7EFم��+,���א	\]���Zو'-�0د�	6

����4��J؟..�א	+'�dE���4���,	��4g�1I�I��'04@�d8.!!!!!!!!!!�

 .�/ $�1 �'Z 

فـإذا كانـت ..  لم تحرر ثمة محاضر أو تقارير تثبت مزاعمهـاأن لجنه المعاينات المزعومة  

لكانت أثبتت ذلك في محضر االنتقال الخـاص بهـا أو فـي محضـر .. قد انتقلت للمعاينة وتم منعها 

 .شرطة يفيد منعها من المعاينة أو أي شيء من هذا القبيل 

 �k�� �0G�� �,2� X�% UID SZ� ��Z 

 ����� �)2 (%�s� ��QF 

ر اـلـذي يقطــع بأـنـه محــض ـقـول مرســل ال ســند ـلـه وال دلـيـل علـيـه بـمـا يســتوجب اطراحــه األـمـ 

 .وعدم التعويل عليه 
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قائمة علي غير سند صحيح من الواقع والقـانون وبغيـر بيـان لألسـس والمعـايير المتبعـة فـي  

ٕلتعسـف جهـة اإلدارة واسـاءتها مصراعيه تقدير الجعل السنوي لإلعالن األمر الذي يفتح الباب علي 
 .استعمال السلطة بتقديرها الجزافي المغالي فيه أنف الذكر 

  �>��> :H��CU            �&))2,?� �&��R�� W����* W��=Z ��0"k S,8���� ;"<= ����� �)2 

    f{� �3 "H0? ,�          Mk�&= ��&]C1 M2,G�F 
 �� S,8���� ��� 
 �� oF�]��

    �&2,G�� BI* ���R�� S9}��            B&*A� $&�% �)&}� �&F���� �&��R��  ..    �&)�� SZ Y1

�}�ء �� ��"�C �)�Qh� W������� P 3 M"QF 
 �� ��A� BQH? � �F����. 

      ���&6� U&c8 ���9        (&*� S,8�&��� !&� 84    �0&�� 1968         :�&Q6� �&��Q�� ��&]�� S9&}� 

 S,8�����146 �0�� 1984 SZ $�%  

أن األعمــــال الصــــناعية أو اإلعالنــــات أو غيرهــــا إذا تبــــين للجهــــة المشــــرفة علــــي الطريــــق  

بالطريق قد أصبحت تعطل حركة المرور أو تعوق توسعيه أو تحسـينه جـاز لهـا أن تطلـب مـن ذوي 

ٕالشــأن إزاـلـة هــذه األعمــال خــالل شــهر مــن ـتـاريخ إخطــارهم واال كــان لهــم إزالتهــا إدارـيـا عـلـي نفقــتهم 
 .وتحصيل نفقات اإلزالة بطريق الحجز اإلداري 

 .�/ S�� �6 

فـي اإلعـالن أن تقـوم وكان المشرع قد أوجب علي جهـة اإلدارة إذا تبينـت أن هنـاك مخالفـة  

تقـوم هـي باإلزالـة بـالطريق .. فـإذا لـم يفعـل .. بإخطار ذوي الشأن إلزالته وتمهلـه لـذلك شـهرا كـامال 

 .اإلداري وعلي نفقته الخاصة 

 ����� �)2 ��QH? � �� ,3� 

.. راهن حيـث أنـه علـي فـرض وجـود مخالفـة فـي اإلعالنـات الخاصـة بالمـدعي في النزاع ال 

فكان لزاما علي جهة اإلدارة أن توجه إليه إخطارا سابق علي التوجه لإلزالـة بشـهر كامـل وفـي حالـة 
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 .ثبوت رفضه لإلزالة كان علي اإلدارة القيام بها 

 �8,8�* y,�]6� ��]C� S�� .� � X,�? SZ� ��Z 

ذي يعـيــب قراراتهـــا بمخالفـــة الطرـيــق اـلــذي رســـمه القـــانون بمـــا يســـتوجب تصـــويبها األمـــر اـلــ 

 .باإللغاء 

 .�/ S�� �6 

B2�Q�� o}�� !% j"k� 

 W������� ����  "H0? �*� M�]� 

 �)"�% S,Q]6� 

 SZ $�% �"�Q�� �F���� X��kZ W��G>� ��� 

 مشـتقه ـمـن واليتهـا ـفـي اإللـغـاء واليـة محــاكم مجلـس الدوـلـة فـي وـقـف تنفـيـذ القـرارات اإلدارـيـة 

وفــرع منـهــا ، ومردهــا إـلــي الرقاـبــة القانونيــة الـتــي يســلطها القضـــاء اإلداري عـلــي القــرار وعـلــي وزـنــه 

القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعـين علـي القضـاء اإلداري إال يوقـف قـرارا إداريـا إال بميزان 

س بأصل الحق ، أن طلب وقف التنفيـذ قـد تـوافر إذا تبين له بحسب الظاهر من األوراق ودون مسا

ركـن الجديـة ويتمثـل فـي قيـام الطعـن فـي القـرار علـي أسـباب جديـة مـن حيـث : أولهمـا : فيه ركنان 

 ركـن االسـتعجال بـأن :وثانيهمـا .. الواقع والقانون تحمل علي الترجيح بإلغائه عنـد نظـر الموضـوع 

 .ة ال يمكن تداركها فيما لو قضي بإلغائه يكون من شأن تنفيذ القرار تحقق أضرار جسيم

 )٨/١٢/٢٠٠١ ق جلسة ٤٧ لسنة ٦٩٢٣الطعن رقم (

 .�/ S�� �6 

وحيــث أـنــه بمطالـعــة صـــحيفة الطـعــن الماـثــل واألســباب اـلــواردة فـيــه واألســـباب اـلــواردة بـهــذه  

ن المــذكرة يتضــح وبجــالء قيــام الــدعوى علــي ســند صـــحيح مــن الواقــع والقــانون بمــا يؤكــد تــوافر رـكــ

كمـــا أن الثاـبـــت أيضـــا أنـــه ـفـــي تنفيـــذ الـقـــرارات المطعـــون عليهـــا إلحــــاق أضـــرار جســــيمة .. الجديـــة 



                                                      
 

 

 

  

 
 

١٥

����� ��	 

 المحامي بالنقض

����� ��	 
�� 

 المحامي

Hamdy Khalifa  
Lawyer of the Supreme Courts 

Sherif Hamdy Khalifa  
Lawyer   

 .بالمدعي وأمواله ال يمكن تداركها حال الفصل في الموضوع 

 .األمر الذي انعقد معه ركني الجدية واالستعجال المبررين إليقاف التنفيذ  

��0ء %�"�  

F6� ��G�$%�*,6� ��"w� ����% !� d� �� (�  

 .بالطلبات المذيلة بها صحيفة الدعوى الراهنة : أصليا 

إحالة األوراق إلـي مكتـب خبـراء وزارة العـدل لينـدب مـن لدنـه خبيـرا تكـون مهمتـه االنتقـال : احتياطيا 

كانـت فـي أرض إلي األرض ملك المدعي الكائن بها اإلعالنـات محـل التـداعي لبيـان مـا إذا 

هـــا تمـثــل إعاـقــة للمـــرور أو خطـــر عـلــي المـــارة أو الســـكان أو أنهـــا المـــدعي أو خارجهـــا أو أن

ـيـان عـمـا إذا كاـنـت شــروط وب..  ـمـن عدـمـه تمـثـل تشــويها للمظـهـر الجـمـالي للمنطـقـة وتنســيقها

 منعقـدة مـن عدمـه ١٩٥٦ لسـنة ٦٦بالمادة الرابعة من القانون اإلعفاء من الترخيص الواردة 

ا كاـنــت مســـتغلة لإلعـــالن عـــن نشـــاط المـــدعي وكـــذا لبـيــان مســـاحة هـــذه اإلعالـنــات وعمـــا إذ

وبيـــان أســـعار المثـــل فـــي المنطقـــة للجعـــل الـــذي تتقاضـــاه هيئـــة .. وشـــركته فقـــط مـــن عدمـــه 

الطرق علي اإلعالنات وعما إذا كان تقدير اللجنة مبالغا فيـه مـن عدمـه ومـا إذا كـان جزافيـا 

ل إلـي أي جهـة حكوميـة بغير ضوابط أو معايير من عدمه مع التصريح للسيد الخبير االنتقا

أو غيــر حكوميــة يــري لزومــا االنتقــال لهــا واإلطــالع علــي مــا لــديها مــن مســتندات للوصــول 

        .لوجه الحق في هذا النزاع برمته 

  مدعيوكيل ال          

 

           المحامي            


