غيرقانونى
املنع من السفرغيرمحدد املدة

سلسلة األوراق القانونية ()13

المستخلصات والتوصيات.
 .١المستخلصات.
 .١-١أنه يجوز تطبيق نص المادة  ٦٢من الدستور بشكل ر
مباش أمام القضاء دون انتظار صدور اي ر
تشي ع مكمل لها .وتنص
عل أن "حرية التنقل ،واإلقامة ،والهجرة مكفولة .وال يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ،وال منعه من
تلك المادة ي
العودة إليه .وال يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ،أو فرض اإلقامة الجبية عليه ،أو حظر اإلقامة يف جهة معينة عليه ،إال
قضائ مسبب ولمدة محددة ،وف األحوال المبينة يف القانون" .ومفاد ما تقدم أنه يتعي أن يكون هناك قانون ينظم
بأمر
ي
تاريخ لها إىل أن عدم صدور قانون
حاالت المنع من السفر ومدته وطريقة الطعن عليه .وقد انتهت محكمة النقض يف حكم
ي
ينظم موضوع المنع من المغادرة يجعل أي قرار صادر قائم عل غب أساس ويتعي عدم االعتداد به ويعتب مجرد عقبة مادية
ً
ال قيمة لها قانونا.
ً
بالتاىل اعتباره
 .٢-١إن أي قرار بالمنع من السفر غب مسبب وال يتضمن مدة محددة يعتب الغيا وال قيمة قانونية له ويتعي
ي
غب موجود.
 .٣-١إن قرار وزير الداخلية المشار إليه قد سقط بصدور الدستور المرصي  ٢٠١٢وتعديالته  ٢٠١٤دون الحاجة ى
حت إىل
ر ً
مباشة عل أوامر المنع من السفر يجعل هذا القرار مجمد وال يجب العمل
الطعن بعدم دستوريته؛ فتنفيذ النص الدستوري
ً
به إذ أن نص المادة  ٦٢من الدستور واضح يف أن المنع من السفر يجب أن يصدر وفقا لقانون ومن سلطة قضائية.
 .٤-١إن من حق الممنوعي من السفر أن يقيموا دعوى ضد وزارة الداخلية بالتعويض ما داموا ممنوعي من السفر بأوامر
غب مسببة ودون تحديد مدة محددة للمنع؛ باعتبار ان هذا خطأ أصابهم برصر ويستوجب التعويض؛ وال يرد عل ذلك بأن
قانوئ يتعي
القضائ غب المسبب والغب محدد المدة هو بمثابة عمل مادي وليس
قضائ بالمنع فإن األمر
هناك أمر
ي
ي
ي
المدئ .
.
التعويض عنه وتقام دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية مستندة إىل نص المادة  ١٦٣من القانون
ي
 .٢التوصيات.
البلمان.
 .١-٢ر
مشوع تعديل المواد  ١٥٥و ١٥٦و ١٥٧من قانون االجراءات الجنائية؛ ى
االشاع ف اصدار ر
والت انتهت لجنة الشئون
ي
ي
ر
والتشيعية من مناقشتهم منذ يناير ٢٠١٨والمشار اليها يف الهامش رقم ١من هذه الورقة .لجعل تنفيذ نص المادة
الدستورية
 ٦٢من الدستور أيش وأقل استدعاء لسوء التفسب.
 .٢-٢وزير الداخلية.
ى
الت يحق لها اصدار قرارات المنع من السفر .وأن يتوقف وزير
إلغاء القرار الوزاري رقم  54لسنة  2013فيما يتعلق بالجهات ي
عل تنفيذ القرارات الصادرة من النائب العام ووكالؤه أو قضاة
الداخلية عن اصدار قرارات بالمنع من السفر واالقتصار ي
التحقيق أو المحاكم بشكل عام ر
بشط أن تكون مسببة وان تكون لمدة محددة.

 .٣-٢النائب العام وقضاه التحقيق.
بالعمل عل أن تكون قرارات المنع من السفر الصادرة منهم مسببة ولمدة محددة ولرصورات تقتضيها دواع العدالة .
ن
المحامي.
.٣
 .١-٣البدء ف االرصار عل استخدام المادة  ٦٢من الدستور بشكل ر
مباش أمام المحاكم عند الطعن عل قرارات النيابة العامة
ي
أو قضاة التحقيق بالمنع من السفر دون تحديد مدة معينه ودون تسبيب األمر .والطعن بعدم دستورية القرار الوزاري رقم
 54لسنة  2013عند استعماله من قبل الحكومة يف أي منازعة بشأن قرارات المنع من السفر.
 .٢-٣اقامة دعاوي بالتعويض ضد وزارة الداخلية عند ارصارها عل منع موكليهم من السفر ما دام أمر المنع ال يتضمن مدة
ً
مسببا ..ر
والشطان متكامالن فاألمر المسبب بدون مدة محددة؛؟ أو األمر محدد المدة دون أسباب كالهما
محددة وليس
مجرد عمل مادي يوجب التعويض.

مقدمة.
ال يوجد حرص بأعداد الممنوعي من السفر ف مرص منذ عام  – ٢٠١٤تاري خ صدور التعديالت الدستورية – ى
وحت اليوم.
ي
 ١٠٠٠شخص؛ وحي يقدره البعض ر
بأكب من ذلك والبعض اآلخر بأقل من ذلك.
هناك تقديرات تقول إن الرقم يزيد عن
وكانت التعديالت الدستورية الصادرة عام  ٢٠١٤عل الدستور المرصي الصادر عام  ٢٠١٢قد نصت يف المادة  " ٦٢حرية
التنقل ،واإلقامة ،والهجرة مكفولة .وال يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ،وال منعه من العودة إليه .وال يكون منعه
قضائ مسبب ولمدة
من مغادرة إقليم الدولة ،أو فرض اإلقامة الجبية عليه ،أو حظر اإلقامة يف جهة معينة عليه ،إال بأمر
ي
محددة ،وف األحوال المبينة يف القانون" .ومنذ يناير  ٢٠١٨جرت محاوالت لعمل تعديالت عل قانون االجراءات الجنائية
ر
والتشيعية تعديل قانون اإلجراءات
ليتواكب مع نص المادة  ٦٢من الدستور حيث ناقشت لجنة الشئون الدستورية
ن
الجنائية الصادر بالقانون رقم  150لسنة  1950لوضع منظومة ُمحكمة إلجراءات منع المتهمي من السفر ،واإلدراج
وبالتاىل لم يصدر قانون ينظم مسألة المنع
وف الغالب تم رصف النظر عنه؛
ي
عىل قوائم ترقب الوصول؛ إال أن ذلك لم يتم ي
ى
حت االن
من السفر أو االدراج عل قوائم ترقب الوصول ي
وتنته بأن "كل قرارات المنع
تقدم هذه الورقة رؤية مختلفة لقرارات المنع من السفر تنطلق من النص الدستوري نفسه
ي
من السفر الصادرة من سلطات التحقيق بدرجاتها وبالقطع من وزير الداخلية أو أي ممثل للسلطة التنفيذية جميعها
غب قانونية وال يعتد بها.
ر ً
ً
مباشة؟
أوال :نص المادة  ٦٢من الدستور المرصي؛ هل هو واجب التطبيق
ر
اإلجابة نعم … .يجوز تطبيق نص المادة  ٦٢من الدستور المرصي بشأن المنع من التنقل ر
مباش دون
وشوطه بشكل
حاجة إىل صدور قانون ينظمه.
استقر الفقه والقضاء نف ظل دستور  ١٩٧١عىل أن المحكمة " ى
تلبم بتطبيق الدستور بوصفه يف قمة القواني ،فاذا كان
ي
ر
الدستور ينص عل قواعد صالحة للتطبيق الفوري بدون حاجة إىل تشي ع ،وجب عل اعمالها .وهذا المعت ما أكدته محكمة
ى
الت نصت عل حرمة المساكن وحظر دخوله أو تفتيشه
النقض حي قضت بأن
المادة  44من الدستور الصادر سنة  1971ي
ً
ً
1
قضائ مسبب وفقا ألحكام القانون ،قابلة لألعمال بذاتها  .كما أنه من المستقر عليه أنه " إذا كفل الدستور حقا
إال بأمر
ي
ً
معينا وكفل للقانون تنظيم استعمال هذا الحق ،فان عدم صدور هذا القانون ال يحول دون اعمال نص الدستور بشأن كفالة
هذا الحق .ويجب الرجوع إىل المبادئ العامة ف ر
التشي ع
ي
قض بأنه " وإذا كانت نصوص الدستور تقترص عل وضع المبادئ العامة ويتوىل
لتحديد إجراءات استعمال ذلك الحق .2كما
ي
ً
التشي ع تطبيقها ،فان محكمة النقض تستأنس بهذه المبادئ ف تحديد مضمون هذا ر
ر
التشي ع .وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة
ي
النقض الفرنسية إىل تحديد نطاق النصوص ر
التشيعية الخاصة بالحصانة البلمانية يف ضوء مبادئ الدستور .كما يجب
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ر
بمباشتها وصف التجريم عن الفعل .مثل حرية العقيدة وحرية
االعتماد عل نصوص الدستور فيما تقرره من حقوق يزول
الرأي" .3
ً
ن
ثانيا :ما أثر عدم وجود قانون ينظم حق الجهات القضائية يف منع االشخاص من السفر ؟
ينص الدستور يف المادة  " ٦2حرية التنقل ،واإلقامة ،والهجرة مكفولة .وال يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ،وال
منعه من العودة إليه .وال يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ،أو فرض اإلقامة الجبية عليه ،أو حظر اإلقامة يف جهة معينة
ن
يتعي أن يكون هناك
قضائ مسبب ولمدة محددة ،وف األحوال المبينة يف القانون" .ومفاد ما تقدم أنه
عليه ،إال بأمر
ي
تاريخ إىل أن عدم
قانون ينظم حاالت المنع من السفر ومدته وطريقة الطعن عليه .وقد انتهت محكمه النقض يف حكم
ي
صدور قانون ينظم موضوع المنع من المغادرة يجعل أي قرار صادر قائم عل غب أساس .وقالت أنه " لما كان من المقرر
وه مصونة ال تمس وفيما عدا حالة التلبس
بنص الفقرة األوىل من المادة  41من الدستور أن "الحرية الشخصية حق
طبيع ي
ي
ال يجوز القبض عل أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه رصورة التحقيق
ً
القاض المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا ألحكام القانون" ،وكان مؤدى هذا
وصيانة أمن المجتمع ،ويصدر هذا األمر من
ي
النص  -يف ضوء سائر نصوص الدستور المنظمة للحقوق والحريات العامة وضماناتها  -أن أوامر القبض عل األشخاص أو
ه إجراءات جنائية تمس الحرية
تفتيشهم أو حبسهم أو منعهم من التنقل أو السفر أو تقييد حريتهم بأي قيد دون ذلك  -ي
الت ال يجوز تنظيمها إال بقانون صادر من السلطة ر
ى
التشيعية وليس من سلطة أخرى بناء عل تفويض وال بأداة
الشخصية  -ي
أدئ مرتبة من القانون ى
حت ال تطلق السلطة التنفيذية يدها فيما قيد الدستور سلطتها فيه  -وأن إصدار األمر بأي إجراء من
ً
القاض المختص أو النيابة العامة ،ووفقا لقانون ينظم القواعد الشكلية
تلك اإلجراءات يف غب حالة التلبس  -ال يجوز إال من
ي
ن
الت وضع الدستور أصولها ،وكان أي نص مخالف لهذه األصول يعتب
والموضوعية إلصدار هذا األمر يف ضوء الضوابط ي
ً
ً
الوضع األسىم ،لما كان ذلك ،وكان األمر موضوع الدعوى فيما جرى
منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون
ي
ً
ً
به من منع الطاعن من السفر لم يصدر وفقا ألحكام قانون ينظم قواعد إصداره فإنه يكون قائما عىل غب أساس .وإذ
خالف الحكم المطع ون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة
ن
يتعي إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء األمر المتظلم
باف أوجه الطعن .وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ،ولما تقدم
ي
4.
منه
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ً
ً
:
ه رشوط صدور قرار المنع من السفر وفقا للمادة  ٦٢من الدستور؟
ما
ثالثا
ي
نص يف المادة  " ٦٢حرية التنقل ،واإلقامة ،والهجرة مكفولة .وال يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ،وال منعه من
العودة إليه .وال يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة ،أو فرض اإلقامة الجبية
قضائ مسبب ولمدة محددة ،وف األحوال المبينة يف القانون".
عليه ،أو حظر اإلقامة يف جهة معينة عليه ،إال بأمر
ي
ً
وفقا لهذا النص فإنه يتعي لصدور قرار بالمنع من السفر أن يتوافر له أربعة رشوط.
ى
الت تنظر
قضائ .وجهات القضاء معروفة ومحددة ،النيابة العامة أو
األول :أن يكون بأمر
ي
قاض التحقيق أو المحكمة ي
ي
يقتض أن تكون هناك منازعة قضائية أو تحقيق يجري يف موضوع "ما".
قضائ فإن ذلك
الدعوى .ولما كان المنع بأمر
ي
ي
ً
والباع القضائ ال ى
يشبط أن يكون جنائيا بل أي نزاع معروض عل القضاء مطلوب الفصل فيه يمكن أن يصدر بشأن أحد
ي
قضائ" بالمنع من السفر.
أطرافه " أمر
ي
قاض التحقيق يف اجراءات تحفظية يكون الطعن عليها
ومن المعروف أن القرارات الصادرة من النائب العام ووكالؤه أو من
ي
أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدتي يف غرفة المشورة حسب األحوال.
ً
ن
"ه ما يستند إليه الحكم يف التدليل عل النتائج
الثان :أن يكون هذا القرار مسببا والتسبيب عل ما يقول به الفقه المرصي
ي
ي
ً
ى
ى
الت استندت إليها ،وذكر األسباب ليس رصوريا
الت وصل إليها يف منطوقه .وقد استلزم القانون يف
األحكام بيان األسباب ي
ي
ً
ى
الت تقدم بها الخصوم،
فقط لما انتىه إليه الحكم يف الدعوى الجنائية ،بل وأيضا فيما انتىه إليه بالنسبة للطلبات والدفوع ي
ى
الت بت عليها ،نص يف المادة  311عل أن المحكمة
فبعد أن أوجب القانون يف المادة  310إجراءات اشتمال الحكم لألسباب ي
ى
ى
ولك يكون أسباب الحكم
يجب عليها
الت تقدم لها من الخصوم وتبي األسباب ي
أن تفصل يف الطلبات ي
الت انتىه اليها .ي
ً
ر
ى
:
الت وقعت
ه أن تشتمل عل بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف ي
صحيحة قانونا البد من توافر شوط معينة فيها ي
القانوئ الذي حكم بموجبه؛ وأن تكون األدلة المؤدية إىل المنطوق واضحة ومستساغة
فيها؛ وأن يرد بها اإلشارة إىل النص
ي
ً
ً
ً
5.
عقال ومنطقيا؛ وأخبا أن تتضمن الرد عل الدفوع والطلبات" وتقول محكمة النقض أنه "من المقرر وفق المادة  310من
ى
الت
قانون اإلجراءات الجنائية أن كل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل – فيما يشتمل عليه – عل بيان ٍ
كاف لمؤدى األدلة ي
ينبع شد مضمونه يف بيان مفصل يبي منىه مدى
استخلصت منها المحكمة اإلدانة .فال تعت مجرد اإلشارة اىل الدليل بل
ي
ى
٦
ى
الت أخذ بها الحكم يتضح وجه االستدالل به" .
باف األدلة ي
تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ،ومبلغ اتفاقه مع ي
االحتياط يف
الثالث :أن يكون لمدة محددة .ويمكن قياس المدة المحددة ألمر المنع من السفر بالمدة المحددة للحبس
ي
ً
ه
أقض مدة للحبس
الجنح والجنايات .فوفقا لنص المادتي  ١٤٢و ١٤٣من قانون االجراءات الجنائية فإن
االحتياط ًي
ي
ي
ً
ستة أشهر للجنح وثمانية ر
عش شهرا للجنايات وسنتي إن كانت العقوبة األشغال الشاقة المؤبدة أو االعدام.
وبالتاىل فقياسا
ي
االحتياط بأي حال من االحوال .ألن المنع من السفر هو
عل ذلك ال يجوز أن تزيد مدة المنع من السفر عن مدة الحبس
ي
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اط باعتباره تقييد لحرية المحبوس
نوع من ًحبس حرية الصادر ضده أمر المنع وهو يشبه يف كثب من الوجوه الحبس االحتي ي
احتياطيا.
ى
حت االعتداد
الرابع :أن يصدر المنع وفق قانون واضح ينظمه؛ فال يجوز االعتداد بقرارات وزارية تنظم المنع من السفر او ي
بقرارات تصدرها السلطة القضائية ى
عل اجراءات قانونية أخرى منصوص عليها يف قانون
والت تقيس المنع من السفر ي
ي
ً
االجراءات فالمنع من السفر وفقا للنص الدستوري يجب أن يكون "وفق قانون ينظمه بشكل واضح " .وال يعقل أن تصدر
قرارات بالمنع من السفر يف غياب أي قانون ينظمها فعدم وجود قانون ينظمها يؤدي إىل سقوطها وبطالنها .ويمكن قياس
ً
ً
ً ى
احتياط مؤبد .7
حت ال يتحول إىل حبس
عل الحبس
االحتياط الذي وضع له القانون سقفا زمنيا محددا ي
المنع من السفر ي
ي
ي
ً
رابعا :هل يجوز االستناد إىل القرار الوزاري رقم  ٥٤لسنة  ٢٠١٣إلصدار قرار بالمنع من السفر؟.
ً
وفقا لنص القرار الوزاري رقم  54لسنة  ،2013بشأن تعديل القرار رقم  2214لسنة  ،1994بشأن تنظيم قواعد الممنوعي،
يصدر قرار المنع من السفر من وزير الداخلية ويدرج الشخص يف قائمة الممنوعي من السفر بناء عل طلب ثمانية جهات
8
يل.
حددتها المادة األوىل من القرار  .ويالحظ عل هذا القرار ما ي

 - 7تنص املادة  143من قانون االجراءات اجلنائية علي أنه "إذا مل ينته التحقيق ورأى القاضي مد احلبس االحتياطي زايدة على ما هو مقرر يف املادة السابقة ,وجب قبل انقضاء املدة السالفة الذكر
إحالة األوراق إىل حمكمة اجلنح املستأنفة منعقدة يف غرفة املشورة لتصدر أمرها بعد مساع أقوال النيابة العامة واملتهم مبد احلبس مدداً متعاقبة ال تزيد كل منها على مخسة وأربعني يوماً إذا اقتضت مصلحة
التحقيق ذلك أو اإلفراج عن املتهم بكفالة أو بغري كفالة.
ومع ذلك يتعني عرض األمر على النائب العام إذا انقضى على حبس املتهم احتياطياً ثالثة شهور وذلك الختاذ اإلجراءات اليت يراها كفيلة لالنتهاء من التحقيق.
وال جيوز أن تزيد مدة احلبس االحتياطي على ثالثة أشهر ،ما مل يكن املتهم قد أعلن إبحالته إىل احملكمة املختصة قبل انتهاء هذه املدة ،وجيب على النيابة العامة يف هذه احلالة أن تعرض أمر احلبس خالل
مخسة أايم على األكثر من اتريخ اإلعالن ابإلحالة على احملكمة املختصة وفقاً ألحكام الفقرة األوىل من املادة ( )151من هذا القانون إلعمال مقتضى هذه األحكام ،وإال وجب اإلفراج عن املتهم .فإذا
كانت التهمة املنسوبة إليه جناية فال جيوز أن تزيد مدة احلبس االحتياطي على مخسة شهور إال بعد احلصول قبل انقضائها على أمر من احملكمة املختصة مبد احلبس مدة ال تزيد على مخسة وأربعني يوماً
قابلة للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة ،وإال وجب اإلفراج عن املتهم.
ويف مجيع األحوال ال جيوز أن جتاوز مدة احلبس االحتياطي يف مرحلة التحقيق االبتدائي وسائر مراحل الدعوى اجلنائية ثلث احلد األقصى للعقوبة السالبة للحرية ،حبيث ال يتجاوز ستة
أشهر يف اجلنح ومثانية عشر شهراً يف اجلناايت ،وسنتني إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية هي السجن املؤبد أو اإلعدام.
ومع ذلك فلمحكمة النقض وحملكمة اإلحالة إذا كان احلكم صادرا ابإلعدام أو ابلسجن املؤبد أن أتمر حببس املتهم احتياطيا ملدة مخسة وأربعني يوما قابلة للتجديد دون التقيد ابملدد
املنصوص عليها يف الفقرة السابقة.
 - 8اجلهات هي وكما وردت يف املادة االويل هي .
 .١احملاكم يف أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ والنائب العام وقاضى التحقيق.
 .٢ومساعد وزير العدل للكسب غري املشروع.

ً
 .١أنه يجعل االدراج عل قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول حقا لجهات إدارية عديدة وليس لجهات قضائية فقط.
 .٢أنه ال يجعل االدراج رهن بوجود منازعة قضائية أو تحقيق قائم.
 .٣انه ال يلزم برصورة تسبيب قرار المنع.
وف تقديرنا فإن قرار وزير الداخلية المشار إليه قد سقط بصدور الدستور المرصي  ٢٠١٢وتعديالته  ٢٠١٤دون الحاجة
ي
ر ً
ى
مباشة عل أوامر المنع من السفر يجعل هذا القرار مجمد وال
حت إىل الطعن بعدم دستوريته؛ فتنفيذ النص الدستوري
ي
ً
ن
يجب العمل به إذ أن نص المادة  ٦٢من الدستور واضح يف أن المنع من السفر يجب أن يصدر وفقا لقانون ومن سلطة
قضائية .
ً
ن
القانون المناسب ضد قرارات المنع من السفر غب المسببة وغب المحددة المدة ؟
خامسا :التحرك
ي
قاض التحقيق ال
انتهينا يف هذه الورقة إىل أن القرار الصادر بالمنع من التنقل والسفر والذي يصدر من النيابة
العامة أو ً ي
ً
ً
ً
صحيحا إال إن توافر له ر
الشوط الواردة يف النص الدستوري بأن يكون محددا ومسببا ولمدة معينة؛
يمكن اعتباره قرارا
ً
قانوئ أيا كانت
وبالتاىل فأي قرار غب محدد أو غب مسبب أو دون تحديد مدة للمنع يعتب بمثابة عمل مادي وليس عمل
ي
ي
الجهة ى
.
عل أي قرار يصدر بالمنع من السفر من وزير الداخلية استناد إىل نص القرار الوزاري
ذاته
األمر
وينطبق
أصدرته
الت
ي
ي
رقم  54لسنة .٢٠١٣
المنتىه عنده يف قضاء المحكمة االدارية العليا انه " أنه ال يجوز التعويض عن أعمال السلطة
ولما كان ما تقدم وكان من
ي
ً 9
ى
القضائ أن يكون منعدما"
الت تبلغ جسامة العيب يف الحكم
ي
القضائية كمبدأ عام إال يف األحوال ي
ً
القضائ هو
وال يكون الحكم منعدما إال بفقد ركن من أركانه األساسية الالزمة لوجوده .والعيب الذي يؤدى اىل انعدام الحكم
ي
ى
باالحبام الواجب للتقديرات القضائية وانعدام الحكم .يجعله غب
عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غب جدير

.٣رئيس املخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية.
 .٤مدير إدارة املخابرات احلربية.
 .٥مدير إدارة الشئون الشخصية واخلدمة االجتماعية للقوات املسلحة.
 .٦املدعى العام االشرتاكي.
 .٧مساعد وزير الداخلية لقطاع األمن الوطين.
 .٨مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة األمن العام.
 -9جملس الدولة  -املكتب الفين  -جمموعة املبادئ اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا -السنة اخلامسة واخلمسني والسادسة واخلمسني  -من أول أكتوبر  2009إىل آخر سبتمرب  - 2001صـ .158

صالح ألداء وظيفته .واألمر انه إذا وجد العيب المعدم للحكم فأنه من المتعي اهدار حجية هذا الحكم وازالته من الوجود
.وهو األمر الذي انتهت إليه محكمة النقض المرصية يف حكمها الذي راشنا اليه سابقا.11
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لذلك فإننا نري رصورة اقامه دعاوي بالتعويض ضد وزاره الداخلية باعتبار انها تقوم بعمل مادي بمنع اشخاص لهم الحق
يف التنقل من السفر دون وجود قانون وبأوامر منعدمه صادره من سلطه قضائية .
عل ما هو عليه معناه ان يظل اشخاص ابرياء "محتجزين" داخل البالد لمده غب محدده ودون
الن استمرار الوضع ي
يجاف الدستور المرصي .
زمت غب محدد وهو امر
ي
اسباب محدده وربما دون اوامر مكتوبه ومسببه لمدي ي
القانوئ للمطالبة بالتعويض:
السند
ي
ً
ى
فىه تتحمل
الت وجدت اصال من اجلها يجعلها مسئولة أمام القانون  ،ي
ان خروج اإلدارة العامة او انحرافها عن الغاية ي
ً
المسئولية نتيجة أعمالها غب ر
محال للمسائلة عن تلك االعمال.
المشوعة  ،مما يجعلها
ً
كال من مرص وفرنسا منذ نهاية القرن التاسع ر
عش اىل تقرير مسئولية اإلدارة عن اعمالها
وقد استقر القضاء والفقه يف
ً
اإلدارية – باستثناء ما يسىم بأعمال السيادة - 12فاذا سببت اإلدارة العامة رصرا ألحد األشخاص الطبيعيي أو المعنويي
فإنها تسال عنها ى
وتلبم بتعويض هذا المرصور.
المدئ عل ثالثة أركان وه الخطأ والرصر وعالقة السببية بينهما ،13فان القضاء
واذا كانت هذه المسئولية تقوم يف القانون
ي
يف كل من مرص وفرنسا قد استقر عل اخذ مفهوم محدد لركن الخطأ يف مجال المسئولية اإلدارية يقوم عل التميب بي
نوعي من الخطأ  ،النوع األول هو الخطأ الذى ينسب اىل المرفق ذاته وتقع مسئوليته عل عاتق الجهة اإلدارية ذاتها.
األصل ان مسئولية السلطة اإلدارية قائمة عل الخطأ  ،النهل ايمكن اجبار اإلدارة عل تعويض الرصر او جبه اال ً
بناء عل
خطئها ،غب انه ف بعض الحاالت تكون بصدد مسئولية بدون خطأ 14ى
والت تقوم عل أساس المخاطر وتحمل التبعية.
ي
ي
ى
ر
والت تنص عل " كل خطأ
وتخضع مسئولية اإلدارة عن اعمالها المادية يف التشي ع المرصي اىل المادة  1٦3من القانون ي
ً
سبب رصرا للغب يلزم من ارتكبه بالتعويض".

 - 10راجع د  /نبيل أمساعيل عمر – أصول املرافعات املدنية والتجارية  -ص  1200وما بعدها .
 -11الطعن رقم  2361لسنة  55القضائية ،جلسة  15من نوفمرب سنة  ،1988أحكام النقض  -املكتب الفين – مدن اجلزء الثان  -السنة 1159 - 39

.

 - 12د /أمحد حممد  ،داود عبد اترازق الباز  ،مبدأ املشروعية وقضاء املسئولية اإلدارية  ،كلية احلقوق  ،جامعة الكويت  ،طبعة عام  ، 2009ص .8
 - 13عبد الرزاق السنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون املدن  ،اجمللد الثان  ،مصادر االلتزام  ،دار احياء الرتاث العريب  ،بريوت ،الطبعة الثالثة  ، 1998 ،ص .1078
 - 14وتكون عندما خيطئ املوظف خطأً جسيماً كما يف املوظف الذى يتجاوز اختصاصاته بصورة بشعة ،ان يكون الفعل الصادر من احد املوظفني مكوانً جلرمية جنائية ختضع لقانون العقوابت ،راجع
يف ذلك :بوالطني ايمسينة  ،التعويض عن األضرار النامجة عن األخطاء املرفقية والشخصية يف القانون اإلداري  ،اجلزائر  ،رسالة ماجستري سنة  2006 / 2005ص .60

ً
ً
دائما مسئولية غب ر
مباشة  ،تتحقق وتكون عندما يختلف شخص المسئول المتبوع طبيعيا
ه
ومسئولية الدولة اإلدارية ي
ً
وفبيولوجيا عن شخص التابع مع وجود رابطة او عالقة التبعية بي التابع والمتبوع والدولة واإلدارة العامة باعتبارها
ً
اشخاص معنوية عامة تفكر وتعمل وتترصف دائما بواسطة اشخاص طبيعيي هم عمال وموظفو الدولة واإلدارة العامة،
طبيع وهو الموظف الممثل للدولة ،فتكون الدولة يف تلك الحالة مسئولة بالتضامن
فالمخط يف النهاية هو خطأ شخص
ي
وف تلك الحالة ال تبدو هناك أهمية يف التفرقة بي الخطأ
عن اعمال تابعيها الذين تربطهم بها رابطة قانونية والئحية ،ي
ى
ى
شخض للموظف العام من الناحية
المرفق يف طبيعة جوهره هو خطأ
الشخض للموظف  ،فالخطأ
المرفق 15والخطأ
ي
ي
ي
ي
الديناميكية ولكن نظ ًرا التصاله بالوظيفة العامة صيغ بصيغتها فتحول اىل خطأ وظيق  ،كما ان ى
حت لو كان الخطأ
ي
ً
شخصيا فانه ال يخلو من كونه خطأ ى
مرفق يعب عن سوء إدارة المرفق العام ،والجمع بي الخطائي عل هذا النحو يضمن
ي
ً
للمرصور الحصول عل التعويض كامال من الدولة دون مماطلة من الموظف المسئول ،ويحق للدولة الرجوع عل الموظف
شخض.
عما دفعته من تعويض للمرصور بقدر ما ارتكبه الموظف من خطأ
ي
ً
وبالتاىل فان يجوز لمن ترصر من منعه من السفر دون سبب ر
مشوع ان يرفع دعوى تعويض أمام القضاء مطالبا التعويض
ي
ً
ً
عما أصابه من رصر سواء كان ماديا ام معنويا نتيجة ترصف اإلدارة – وه وزارة الداخلية يف هذا الصدد – أو أحد موظفيها
غب ر
المشوع.

 - 15عرف اخلطأ املرفقي (املصلحي) ابنه اخلطأ الذي ينسب اىل املرفق العام حىت ولو كان الذي قام به ماداي هو احد موظفي اإلدارة  ،كما عرف ابنه اخلطأ الذي يشكل اخالالً اباللتزامات وواجبات
قانونية سابقة عن طريق التقصري واإلمهال الذي ينسب اىل املرفق العام ذاته ويعقد املسئولية اإلدارية  ،انظر الدكتور سليمان حممد الطماوي – القضاء اإلداري – الكتاب  – 2قضاء التعويض وطرق
الطعن يف االحكام – دار الفكر العريب – ط  – 1968ص .133

