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عننننن الحكننننم الصننننادر مننننن محكمننننة إسننننت نا بن ننننازي ( النننندائرة اإلداريننننة الثانيننننة )
بتاريخ ،217114124:في الدعوى اإلدارية رقم  42لسنة 2119
1

بعند اإلطننالل علنى األوراق ،وتننالوة تقرينر التل نني
النقض  ،والمداولة 1

 ،وسنمال المرافعننة الشن،وية ،ورأي نيابننة

الوقائع
أقننام المطعننون ض نددهم النندعوى رقننم  42لسنننة  2119أمننام دائننرة القضنناء اإلداري بمحكمننة
است نا بن ازي طالبين إلزام جهة اإلدارة بتمكينهم من العمل بمصلحة التسجيل العقاري الذي
دمجن فيهننا مصننلحة األمننالك العامننة بموجننب قنرار اللجنننة الشننعبية العامننة (سننابقاً) رقننم 413
لسنة  2115مع دفع مرتباتهم من تاريخ صدور ذلك القرار حتنى تمكيننهم منن العمنل أو بندفع
لهم تعويض يعناد مرتبناتهم منن تناريخ صندور القنرار وحتنى تن،ينذل  ،وقنالوا بياننًا لهنا ،إنهنم
كانوا يعملون بجهاز استثمار أمالك شعبية بن ازي لمدد مت،اوتة إلى أن صدر قرار منن اللجننة
الشننعبية العامننة سننابقاً رقننم  714لسنننة  7414و1ر بحننل الجهنناز وأيلولننة موجوداتننه ونقننل
العنناملين بننه بننذات أوضنناعهم الوظي،يننة إلننى مصننلحة األمننالك العامننة إال أنهننا رفض ن تن،يننذل
واستالم مل،اتهم الوظي،ية دون سند من القانون  ،وقض المحكمنة فني الندعوى بقبنو الطعنن
شكالً وفي الموضول -:
أوالً -:إلنزام المطعنون ضندل بصن،ته بتمكنين الطناعنين منن عملهنم بمصنلحة التسنجيل العقناري
االشتراكي والتوثيق
ثانياً -:إلزام المطعون ضدل بص،ته بأن يدفع للطناعنين تعويضنًا يعناد قيمنة منا كنان سيصنر
لهم من مرتبنات منن تناريخ صندور قنرار اللجننة الشنعبية العامنة رقنم  714لسننة  7413و1ر
حتى تمكينهم من العمل ،ورفض ما عدا ذلك من طلبات 1
" وهذا هو الحكم المطعون فيه "
اإلجراءات
صننندر هنننذا الحكنننم بتننناريخ  ، 2171/4/24وال يوجننند بننناألوراق منننا ي،يننند إعالننننه  ،وبتننناريخ
 2171/72/4قننردرت إدارة القضنننايا الطعنننن فينننه بنننالنقض لننندى قلنننم كتننناب المحكمنننة العلينننا ،
وأودع ن مننذكرة بأسننباب الطعننن وأةننرى شننارحة وصننورة مننن الحكننم المطعننون فيننه وبتنناريخ
 2171/72/74أودعن ن أصنننو أوراق إعنننالن الطعنننن معلننننة إلنننى المطعنننون ضن نددهم األو ،
ال
والثاني ،والثالث ،والرابع ،والسابع ،الثنامن ،والتاسنع ،والعاشنر ،والحنادي عشنر إدارينًا عمن ً
بالمننادة  72مننن قننانون المرافعننات أيننام  74 ،72 ،77 ،9 ،5شننهر  72سنننة  ، 2171وإلننى
الثاني عشر ،وال امس لش صهما يومي  72 ،1شهر  72سننة  ، 2171وإلنى السنادي ينوم
 2171/72/4لدى النيابة العامة عمالً بالمادة  74منن قنانون المرافعنات ،وال يوجند بناألوراق
مننا ي،ينند تقننديم المطعننون ضنندهم مننذكرة دفننال أو أي مسننتند  ،وأودع ن نيابننة النننقض مننذكرة
بالرأي انته فيها إلى -:
أوالً -:أصلياً  ،عدم قبو الطعن شكالً لبطالن اإلعالن 1
ثانياً -:احتياطياً ،قبوله شكالً – وفي الموضول برفضه 1
وبتاريخ  2174/3/25قررت دائرة فح الطعنون بالمحكمنة إحالنة الطعنن إلنى هنذل الندائرة،
وبالجلسة المحددة لنظرل تمسك نيابة النقض برأيها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم 1

2

األسباب
ال لنبطالن اإلعنالن بالنسنبة للمطعنون
وحيث إن ما أثارتنه نيابنة الننقض بعندم قبنو الطعنن شنك ً
ضنندهم األو  ،والثنناني ،والثالننث ،والرابننع ،والسننابع ،والثننامن ،والتاسننع ،والعاشننر ألن القننائم
باإلعالن قام بتوجيه أةطار بالبريد المسجل لهم بعد أربع وعشنرين سناعة منن تناريخ اإلعنالن
لمركز الشرطة الم ت  ،ولم ينذكر فني محضنر اإلعنالن اسنم الموظنف النذي اسنتلم اإلعنالن ،
وبالنسبة للمطعون ضدل (السادي) فقد أعلن إلى النيابة العامة لعدم معرفة عنوان سكنه ،ممنا
يكون باطالً 1
وحيث إن هذا الدفع فيما يتعلق بالمطعون ضدل السادي سديد ،أما بقية المطعون ضدهم ،فإننه
في غير محله ،ذلك أنه من المقرر أن على القائم باإلعالن أن يثب في أصل اإلعالن أنه أرسل
ةطاباً بالبريد المسجل في ظر أربع وعشرين ساعة ،وال ي نى عن ذلك مجرد إرفناق صنورة
ال طنناب المرسننل ألن اإلجننراء يجننب أن يكننون مثبت ناً فنني ذات ورقننة اإلعننالن ولننيس فنني ورقننة
أةرى ةارجة عنه ،وتحسنب مندة األربنع والعشنرين سناعة منن وقن تسنليم الورقنة إلنى جهنة
اإلدارة وليس من وق االمتنال عن التسليم 1
لما كان ذلك ،وكان القنائم بناإلعالن قند أثبن أننه بعند أن انتقنل إلنى المنوطن األصنلي والم تنار
للمطلوب إعالنهم مننهم منن لنم يجندل ومننهم منن رفنض االسنتالم ،وآةنرون لنم يتعنر علنيهم
فقرر إعالنهم إدارياً  ،وانتقل بتاريخ  2171/72/73إلى مركز األمنن الم نت وسنلم صنورة
اإلعالن إلى مكتب الشؤون اإلدارية واسنتلم الموظنف تقرينر الطعنن مرفنق باألسنباب  ،وأرسنل
في ن،س اليوم والتاريخ رسالة بالبريد المسجل ي بر كل واحد منهم أن اإلعالن سلم إلى مركز
الشرطة  ،مما يكون معه اإلعالن قد وقع صحيحاً دون أن يلزم القانون أن يبين القائم باإلعالن
اسم الموظف التابع لمركز الشرطة ما دام الجهة المستلمة اإلعالن هي من الجهنات النواردة
بن المادة  72من قانون المرافعات ،مما يكون معه الدفع ال سنداً له حرياً بالرفض1
أمدا بالنسبة للمطعون ضدل (السادي) الذي تم إعالنه إلى النيابة العامنة عمنالً بالمنادة  74منن
قانون المرافعات  ،فإن الدفع في محله  ،ذلنك أن منن المقنرر أن إعنالن األوراق القضنائية إلنى
النيابة العامة طريق استثنائي أبيح لل صم الذي تعييه السُبُل وتقصنر بنه البحنث عنن المطلنوب
إعالنه ،مما يستوجب أن يثب أن طالنب ا إلعنالن أو القنائم بنه أننه قند تحنري تحرينًا كافينًا عنن
ةصمه مبيناً اإلجراءات وال طوات التي ات ذها في سبيل الوصنو إلنى إعنالن الطعنن إلنى منن
وجه إليه1
وحيث إن اإلعالن الذي قام به المحضر بالنسنبة للمطعنون ضندل السنادي ال يبنين مننه منا هني
ال طوات التي ات ذها المحضر أو طالب اإلعالن لالهتداء إلى موطن المطعون ضددل (السادي)
الذي لم يجدل ولم يتعنر علينه أحند ومنا هني التحرينات التني قنام بهنا فني سنبيل الوصنو إلنى
ال
إعالنه حتى يتسنى له بعد ذلك إعالننه إلنى ا لنيابنة العامنة  ،ومنن ثنم يكنون هنذا اإلعنالن بناط ً
وتحكم المحكمة ببطالنه عمالً بالمادة  444من قانون المرافعات 1
وحيننث إن موضننول الطعننن قابننل للتجزئننة  ،فننإن بطننالن الطعننن بالنسننبة لننه ال يسننتتبع بطالنننه
بالنسبة إلى باقي المطعون ضدهم  ،مما يكون معه الطعن مقبو شكالً لباقي المطعون ضدهم 1
وحيننث تنعننى الجهننة الطاعنننة علننى الحكننم المطعننون فيننه م ال،ننة القننانون ،وال طننأ فنني تطبيقننه
وتأويله والقصور في التسبيب من الوجول التالية -:
ال لتعندد
أوالً -:إنه لم يرد على دفنول الطاعننة النواردة بمنذكرة الندفال بعندم قبنو الندعوى شنك ً
الطاعنين واةتال مراكزهم ،و ليس ثمة مصنلحة جماعينة مشنتركة علنى نحنو يعنره توجينه
3

ال بذاتنه يطالنب بنه
ال صومة بصورة جماعية ولكل واحد منهم مركنز قنانوني ةناه بنه مسنتق ً
لن،سه  ،وكان عليها أن تقضنى بعندم قبنو الندعوى لكنهنا حنادت عنن هنذا النظنر ،فنإن حكمهنا
يكون م الف للقانون وهو دفع جوهري يلزم إيرادل ومناقشته بما يك،ى لطرحه 1
ثانياً -:إن والية القضاء اإلداري مقصورة على الرقابة على القرارات اإلدارية فال يسوغ له أن
يحل محل جهة اإلدارة في عمل أو إجنراء ممنا يندةل ضنمن اةتصاصنها والحكنم اعتبنر امتننال
جهة اإلدارة من تمكين المدعيين من العمل هو بمثابة قرار سلبي فكان عليه أن يقنف عنند حند
إل ائه فقط وال يلزمها بتمكينهم من العودة ألعمالهم المنقولين إليها 1
ثالثناً -:إنهننا قضن بننالتعويض للمنندعيين دون بيننان عناصننرل ممننا يكننون معننه الحكننم معيبناً بمننا
يستوجب نقضه 1
وحيث إن الوجه األو من النعي غير سديد ،ذلك أن المادة  747من قانون المرافعات
نصد على أنه (( يجوز لعدد منن ال صنوم فني القضنية الواحندة أن يندةلوا طرفنًا فني الندعوى
بص،تهم مددعين أو مدعى عليهم  ،وذلك إذا كان هناك صلة فني الموضنول أو فني سنند الحنق
بين الدعاوى المرفوعة أو إذا كان القرار يقوم كلياً أو جزئياً في حلو متشابهة 1
ومقتضننى هننذا الننن أنننه إذا مننا تننوافرت إحنندى الحنناالت الثالثننة الننواردة بننالن بننين
الدعاوى المرفوعة  ،وهي الصلة أو الرابطة في الموضول أو في السبب القانوني الذي استند
إليه الحق أو أن يتم ال،صنل فيهنا بحلنو متشنابهة لكنل منهنا ،فنإن تعندد المنددعين فني الندعوى
الواحدة يكون جائزاً قانوناً 1
لما كان ذلك  ،وكنان موضنول الندعوى الماثلنة هنو طلنب تمكنين ا المنددعين منن العمنل
بمصننلحة األمننالك العامننة بننناء علننى قننرار صننادر مننن اللجنننة الشننعبية العامننة رقننم  414لسنننة
 2115القاضني بحنل جهناز اسنتثمار شنعبية بن نازي وأيلولنة ممتلكاتنه ونقنل العناملين بنه إلننى
مصلحة األمالك العامة بذات أوضاعهم الوظي،ية والمطالبنة بنالتعويض  ،وهني مسنألة قانونينة
واحنندة وأن صنندور حكننم فنني النندعوى الواحنندة سننيؤدي إلننى حلننو متشننابهة لرافعيهننا فنني كننل
دعوى  ،ومن ثم تكون دعوى ال منددعين مقبولنة لتنوافر شنروطها فني حقهنم  ،وإذ التنزم الحكنم
ذلك  ،فإنه ال يكون قد أةطأ في تطبيق القنانون ممنا يكنون هنذا الوجنه قائمنًا علنى غينر أسناي
حرياً بالرفض 1
وحيث إن الوجه الثاني من النعي سديد ،ذلك أن والية القضناء اإلداري مقصنورة علنى
الرقابة على القرارات اإلدارية بحيث ال يسوغ له أن يحل لن،سه محل جهة اإلدارة في عمنل أو
إجراء هو من صميم اةتصاصها ،ورقابته ال تسلط إال بعد أعما اإلدارة رأيها وات اذ قرارها ،
وكان على الحكم المطعون فيه أن يقف بقضائه عنند مجنرد إل ناء القنرار السنلبي بامتننال جهنة
اإلدارة من تمكين المطعون ضدهم من العمل لدى مصلحة األمنالك العامنة دون أن يلنزم اإلدارة
بتمكينننهم مننن العمننل  ،ممدننا يجعننل نعننى الجهننة الطاعنننة فنني محلننه ويتعننين لننذلك نقننض الحكننم
المطعون فيه في هذا الشق لم ال،ته صحيح القانون 1
وعن الوجه الثالث من النعي ،فإنه فني غينر محلنه ،ذلنك أن تقندير التعنويض وأن كنان
مما تستقل به محكمة الموضول دون معقنب عليهنا  ،إال أن ذلنك مشنرون بنأن يتضنمن حكمهنا
بيان عناصر الضرر الذي ات ذها أساساً لتقدير التعويض مما له أصل ثاب في أوراق الدعوى
1
لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءل على ما أوردل في قوله111 (( -:
أما عن طلب التعويض ،فإن القرار السنلبي قند ثبن أننه جناء معيبنًا لعندم المشنروعية علنى منا
4

سلف بيانه ،وكان قد ترتب عليه وقول أضرار بالطاعنين تمثل فني حرمنانهم منن العمنل دون
مقتضى ووقوعهم في العوز والحاجة من جراء حجب مصدر رزقهم وهناك عالقنة سنببية بنين
عنندم مشننروعية القننرار  ،ومننا لحننق بالطنناعنين مننن أضننرار ،فننإن ذلننك ينننهض سنننداً للقضنناء
بالتعويض وتقدرل المحكمة بما يعاد قيمة ما كان سيصر لهم منن مرتبنات فيمنا لنو باشنروا
أعمننالهم بموجننب القننرار رقننم  714لسنننة  7413و1ر مننن تنناريخ صنندورل حتننى تمكينننهم مننن
العمل1 ))1
فإن هذا الذي ساقه الحكم كافياً لحمل قضائه وفينه بينان وافيناً لعناصنر التعنويض التني
أقام عليها تقنديرل للتعنويض المقضني بنه بمنا يكنون بمننأى عنن القصنور فني التسنبيب ويكنون
النعي عليه قائماً على غير أساي حرياً بالرفض 1
وحيننث إن مبنننى النننقض فنني الوجننه الثنناني مننن النعنني م ال،ننة القننانون وأن النندعوى
صالحة لل،صل فيها  ،فإن المحكمة تقضى فيها عمالً بالمادة  435من قانون المرافعات1
فلهذل األسباب
حكم المحكمة بعدم قبو الطعن شكالً بالنسبة للمطعنون ضندل السنادي وبقبولنه شنكالً لبناقي
المطعون ضدهم ،وفي الموضول بننقض الحكنم المطعنون فينه نقضنًا جزئينًا فيمنا قضنى بنه منن
إلزام جهة اإلدارة بتمكينهم من العمل ،ورفض الطعن فيما عدا ذلك ،وفي الدعوى اإلدارية رقم
 42لسنة  2119إست نا بن ازي بإل اء القرار اإلداري السلبي في شنأن امتننال جهنة اإلدارة
المطعون ضدها من تمكين المدعين من عملهم 1

المستشار
د/نورالدين علي العكرمي
رئيس الدائرة

المستشار
محمود محمد الصيد الشريف
عضو الدائرة

المستشار
نصرالدين محمد العاقل
عضو الدائرة

المستشار
عبدالقادر عبدالسالم المنساز
عضو الدائرة

5

المستشار
إبراهـيـم أنيــس بشيــه
عضو الدائرة

مسجل المحكمة
موسى سليمان الجدي

