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المحكمة
بعد اإلطالع على األوراق  ،وسماع اإلٌضاحات  ،وعلى تقرٌر هٌئة مفوضى
الدولة والمذكرات والمستندات المقدمة من أطراف الخصومة  ،وبعد إتمام
المداولة قانونا ً .
ومن حٌث إنه عن الدفع المبدى من الجهة اإلدارٌة الطاعنة الطاعنة بعدم قبول
الدعوى النتفاء القرار اإلدارى على سند من أن وزارة الداخلٌة لم تتخذ أي
إجراء أمنى قبل شقٌقة المطعون ضده فإنه مردود بأنه ال ٌشترط لتوافر القرار
اإلداري شكل معٌن وإنما هو بوصفه تعبٌراً صادراً عن جهة اإلدارة بقصد إحداث
أثر معٌن بإنشاء مركز قانونً أو تعدٌله أو إلغائه ٌ ,مكن استخالصه من تصرفات
جهة اإلدارة وسلوكها حٌال موقف أو طلب من أحد المواطنٌن  ,وال رٌب أن ما
ٌستهدفه المطعون ضده هو امتناع وزارة الداخلٌة عن اإلرشاد عن مكان تواجد
شقٌقته أٌا ً كان بما ٌخل بالحق الدستورى المنصوص علٌه فً المادة ( )55فً
الدستور السارى من أن الحٌاة اآلمنة حق لكل إنسان ,وتلتزم الدولة بتوفٌر األمن
والطمأنٌنة لمواطنٌها ,ولكل مقٌم على أراضٌها وأن عدم تمكٌن المطعون ضده من
االطمئنان على تواجد شقٌقته بأى مكان ٌعتبر قراراً إدارٌا ً قوامه إفصاح الجهة
اإلدارٌة المختصة عن إرادتها بما لها من سلطة فى حرمانه فً إجراء ذلك
االرشاد ,وذلك بقصد إحداث أثر ال رٌب فٌه وال جحود له  ,وهو عدم تمكٌن
المطعون ضده من حق كفله له الدستور والقانون فً االرشاد مكان تواجد شقٌقته ,
أٌا ً كان ولٌس بالضرورة تواجدها محتجزة أو محبوسة أو معتقلة داخل إحدى
مؤسسات الوزارة ,وهذا االمتناع بال رٌب هو امتناع عن واجب دستوري والتزام
قانونً -على نحو ما سٌرد بعد – مما ٌشكل قراراً إدارٌا ً سلبٌا ً ٌكون للمطعون
ضده مصلحة قائمة بالطعن فٌه لوجوده فً حالة قانونٌة من شأنها أن تجعل
القرار المطعون فٌه مؤثراً تأثٌراً مباشراً فً مصلحته الشخصٌة المباشرة األمر
الذي ٌضحى معه االمتناع عن إجراء ذلك االرشاد قراراً إدارٌا ً متكامل األركان,
ٌخول ذي الشأن الحق فى الطعن علٌه أمام مجلس الدولة بهٌئة قضاء إداري متى
قامت موجباته  ,األمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدفع الماثل  ,وتكتفى
المحكمة بذكر ذلك فى األسباب عوضا ً عن المنطوق  ,وإذ قضى الحكم المطعون
فٌه بهذا المذهب – فى هذا الشأن – فإنه ٌكون مطابقا ً لحكم القانون .
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ومن حٌث أنه عن موضوع الطعن فإن المادة ( )59من الدستور الصادر فً 01
ٌناٌر  2104تنص على أنه " الحٌاة اآلمنة حق لكل إنسان ,وتلتزم الدولة بتوفٌر
األمن والطمأنٌنة لمواطنٌها ,ولكل مقٌم على أراضٌها".
وتنص المادة ( )94من الدستور على أنه " سٌادة القانون أساس الحكم فً
الدولة"......
وتنص المادة ( )067من الدستور على أنه " :تمارس الحكومة  ,بوجه خاص ,
االختصاصات اآلتٌة:
 -1االشتراك مع رئٌس الجمهورٌة فى وضع السٌاسة العامة للدولة  ,واإلشراف
على تنفٌذها.
 -2المحافظة على أمن الوطن وحماٌة حقوق المواطنٌن ومصالح الدولة.
".......
وتنص المادة ( )216من الدستور على أنه  " :الشرطة هٌئة مدنٌة نظامٌة  ,فى
خدمة الشعب  ,ووالؤها له  ,وتكفل للمواطنٌن الطمأنٌنة واألمن  ,وتسهر على
حفظ النظام العام  ,واآلداب العامة  ,وتلتزم بما ٌفرضه علٌها الدستور والقانون
من واجبات  ,واحترام حقوق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة  ,وتكفل الدولة أداء
أعضاء هٌئة الشرطة لواجباتهم  ,وٌنظم القانون الضمانات الكفٌلة بذلك".
وتنص المادة األولى من قانون هٌئة الشرطة الصادر بالقانون رقم  019لسنة
 0970على أنه " الشرطة هٌئة مدنٌة نظامٌة بوزارة الداخلٌة ..........وتتولى
وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزٌر الداخلٌة وتحت قٌادته".....
كما تنص المادة ( )3من ذات القانون على أنه " تختص هٌئة الشرطة بالمحافظة
على النظام واألمن العام واآلداب وبحماٌة األرواح واألعراض واألموال وعلى
األخص منع الجرائم وضبطها ,كما تختص بكفالة الطمأنٌنة واألمن للمواطنٌن فً
كافة المجاالت وبتنفٌذ ما تفرضه علٌها القوانٌن واللوائح من واجبات " .
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ومن حٌث إن مفاد النصوص المتقدمة أن الحٌاة اآلمنة حق لكل إنسان ،وتلتزم
الدولة بتوفٌر األمن والطمأنٌنة لمواطنٌها ،ولكل مقٌم على أراضٌها  ،وأن هٌئة
الشرطة بقٌاداتها ورجاالتها هً الحارس األمٌن على أمن الوطن والمواطن بما
ٌكفل األمن والطمأنٌنة وٌحقق االستقرار والرخاء  ,ومرد ذلك أن وزارة الداخلٌة
بحسبانها القوامة على مرفق هٌئة الشرطة ٌقع على كاهلها االلتزام بتنفٌذ الدور
المحدد لها دستورٌا ً وقانونٌا ً وتأدٌته على الوجه األكمل خدمة للشعب من خالل
المحافظة على أرواح المواطنٌن وحماٌة أعراضهم وممتلكاتهم من أي عبث أو
اعتداء ,والسهر على حفظ النظام واألمن واآلداب العامة ,كل ذلك فً إطار
خضوع وزارة الداخلٌة وسائر سلطات الدولة المختلفة للقانون واحترام قواعده
وأحكامه والعمل على تنفٌذ ما ٌفرضه علٌها من واجبات ومسئولٌات ,وإال أضحت
تصرفاتها وما ٌصدر عنها من قرارات مشوبة بعدم المشروعٌة .
ومن حٌث أنه قد بات مسلما ً أنه من أهم الواجبات الملقاة على عاتق وزارة
الداخلٌة وأولً االلتزامات التً تضطلع بها االلتزام بالمحافظة على حٌاة
المواطن ومنع ما قد ٌتعرض له من جرائم وضبطها حال وقوعها ،و القٌام
بواجبها فً التحري و الكشف عن مكان تواجد أي مواطن سواء كان حٌا ً أو مٌتا ً
فً حال تقدٌم أي بالغ بشأن اختفائه و عدم العثور علٌه  ,وإثبات ذلك فً وثائقها
ومستنداتها للرجوع إلٌها عند اللزوم ,وإال اختل األمن والنظام فً المجتمع وسادت
الفوضى واالضطرابات وأضحً التزام وزارة الداخلٌة وواجبها فً المحافظة على
أرواح الموطنٌن لٌس إال تسجٌالً فً سطور ومداداً على ورق بغٌر حٌاة دون أدنً
فائدة ترجى أو أمل ٌؤتى أو حق ٌستأدى .
ومن حٌث أن االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسرى
الصادرة عن الجمعٌة العامة لألمم المتحدة بقرارها رقم  077/60فً األول من
دٌسمبر  2116ورد بها  " :إن الجمعٌة العامة إذ تحٌط علما ً بقرار مجلس حقوق
اإلنسان  1/1المؤرخ ٌ 25ونٌه  2006الذى اعتمد المجلس بموجبه االتفاقٌة
الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسرى :
 -1تسلم باعتماد المجلس االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء
القسرى
 -2تعتمد االتفاقٌة الدولٌة لحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسرى التى ٌرد
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نصها فً مرفق هذا القرار وتفتح باب التوقٌع والتصدٌق علٌها واالنضمام إلٌها .
 -3توصى بأن ٌفتح باب التوقٌع على االتفاقٌة خالل حفل التوقٌع علٌها فى
بارٌس
وقد وردت بدٌباجة تلك االتفاقٌة ما ٌلى  " :إن الدول األطراف فً هذه االتفاقٌة
إذ تعتبر أن مٌثاق األمم المتحدة ٌفرض على الدول االلتزام بتعزٌز احترام حقوق
اإلنسان والحرٌات األساسٌة احتراما ً عالمٌا ً وفعلٌا ً .
وإذ تستند إلى اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان .
وإذ تشٌر إلى العهد الدولى الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة
وإلى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة  ,وإلى الصكوك الدولٌة
األخرى ذات الصلة بمجاالت حقوق اإلنسان والقانون اإلنسانى والقانون الجنائى
الدولى .
وإذ تشٌر أٌضا ً إلى اإلعالن المتعلق بحماٌة جمٌع األشخاص من االختفاء القسرى
الذى اعتمدته الجمعٌة العامة لألمم المتحدة فً قرارها رقم  133/44المؤرخ
األول من دٌسمبر .1552
وإذ تدرك شدة خطورة االختفاء القسرى الذى ٌشكل جرٌمة وٌشكل فً ظروف
معٌنة ٌحددها القانون الدولى جرٌمة ضد اإلنسانٌة .
وقد عقدت العزم على منع حاالت االختفاء القسرى ومكافحة إفالت مرتكبى
جرٌمة االختفاء القسرى من العقاب .
وقد وضعت فً االعتبار حق كل شخص فً عدم التعرض الختفاء قسرى وحق
الضحاٌا فً العدالة والتعوٌض .
وإذ تؤكد حق كل ضحٌة فً معرفة الحقٌقة بشأن ظروف االختفاء القسرى
ومعرفة مصٌر الشخص المختفى  ,فضالً عن حقه فً حرٌة جمع واستالم ونشر
معلومات لتحقٌق هذه الغاٌة .
قد اتفقت على المواد التالٌة " :
المادة (": )0
 -1ال ٌجوز تعرٌض أي شخص لالختفاء القسري .
-2ال ٌجوز التذرع بأي ظرف استثنائً كان ,سواء تعلق األمر بحالة حرب أو
التهدٌد باندالع حرب ,أو بانعدام االستقرار السٌاسً الداخلً ,أو بأٌة حالة استثناء
أخرى ,لتبرٌر االختفاء القسري ".
-5

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم  71405لسنة  62ق.ع(فحص)
المادة (:)2
" ألغراض هذه االتفاقٌةٌ ,قصد ب ”االختفاء القسري“ االعتقال أو االحتجاز أو
االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرٌة ٌتم على أٌدي موظفً
الدولة ,أو أشخاص أو مجموعات من األفراد ٌتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو
بموافقتها ,وٌعقبه رفض االعتراف بحرمان الشخص من حرٌته أو إخفاء مصٌر
الشخص المختفً أو مكان وجوده ,مما ٌحرمه من حماٌة القانون".
المادة (: )3
" تتخذ كل دولة طرف التدابٌر المالئمة للتحقٌق فً التصرفات المحددة فً المادة
( )2التً ٌقوم بها أشخاص أو مجموعات من األفراد ٌتصرفون دون إذن أو دعم
أو موافقة من الدولة ,ولتقدٌم المسؤولٌن إلى المحاكمة .
المادة (: )4
" تتخذ كل دولة طرف التدابٌر الالزمة لكً ٌشكل االختفاء القسري جرٌمة فً
قانونها الجنائً .
المادة (: )5
" تشكل ممارسة االختفاء القسري العامة أو المنهجٌة جرٌمة ضد اإلنسانٌة كما تم
تعرٌفها فً القانون الدولً المطبق وتستتبع العواقب المنصوص علٌها فً ذلك
القانون".
المادة (: )6
 -1تتخذ كل دولة طرف التدابٌر الالزمة لتحمٌل المسؤولٌة الجنائٌة على أقل
تقدٌر :
(أ) لكل من ٌرتكب جرٌمة االختفاء القسري ,أو ٌأمر أو ٌوصً بارتكابها أو
ٌحاول ارتكابها ,أو ٌكون متواطئا أو ٌشترك فً ارتكابها؛
(ب) الرئٌس الذي :
)(iكان على علم بأن أحد مرؤوسٌه ممن ٌعملون تحت إمرته ورقابته الفعلٌتٌن قد
ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جرٌمة االختفاء القسري ,أو تعمد إغفال
معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛
)(iiكان ٌمارس مسؤولٌته ورقابته الفعلٌتٌن على األنشطة التً ترتبط بها جرٌمة
االختفاء القسري؛
)(iiiلم ٌتخذ كافة التدابٌر الالزمة والمعقولة التً كان بوسعه اتخاذها للحٌلولة دون
ارتكاب جرٌمة االختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض األمر على السلطات
-6

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم  71405لسنة  62ق.ع(فحص)
المختصة ألغراض التحقٌق والمالحقة؛
(ج) لٌس فً الفقرة الفرعٌة (ب) أعاله إخالل بالقواعد ذات الصلة التً تنطوي
على درجة أعلى من المسؤولٌة والواجبة التطبٌق بموجب القانون الدولً على قائد
عسكري أو على أي شخص ٌقوم فعال مقام القائد العسكري .
 -2ال ٌجوز التذرع بأي أمر أو تعلٌمات صادرة من سلطة عامة أو مدنٌة أو
عسكرٌة أو غٌرها لتبرٌر جرٌمة االختفاء القسري .
المادة (:)7
 -1تفرض كل دولة طرف عقوبات مالئمة على جرٌمة االختفاء القسري تأخذ فً
االعتبار شدة جسامة هذه الجرٌمة .
ٌ -2جوز لكل دولة طرف أن تحدد ما ٌلً :
(أ) الظروف المخففة ,وخاصة لكل من ٌساهم بفعالٌة ,رغم تورطه فً ارتكاب
جرٌمة اختفاء قسري ,فً إعادة الشخص المختفً وهو على قٌد الحٌاة ,أو فً
إٌضاح مالبسات حاالت اختفاء قسري ,أو فً تحدٌد هوٌة المسؤولٌن عن اختفاء
قسري؛
( ب) مع عدم اإلخالل بإجراءات جنائٌة أخرى ,الظروف المشددة ,وخاصة فً
حالة وفاة الشخص المختفً أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جرٌمة االختفاء
القسري فً حق نساء حوامل ,أو قصر ,أو معوقٌن ,أو أشخاص آخرٌن قابلٌن
للتأثر بشكل خاص.
المادة (: )07
 -1ال ٌجوز حبس أحد فً مكان مجهول .
 -2دون اإلخالل بااللتزامات الدولٌة األخرى للدولة الطرف فً مجال الحرمان
من الحرٌةٌ ,تعٌن على كل دولة طرف ,فً إطار تشرٌعاتها ,القٌام بما ٌلً :
( أ) تحدٌد الشروط التً تجٌز إصدار أوامر الحرمان من الحرٌة؛
(ب) تعٌٌن السلطات المؤهلة إلصدار أوامر الحرمان من الحرٌة؛
( ج) ضمان عدم إٌداع الشخص الذي ٌحرم من حرٌته إال فً مكان معترف به
رسمٌا وخاضع للمراقبة؛
( د) ضمان حصول كل شخص ٌحرم من حرٌته على إذن لالتصال بأسرته أو
محامٌه أو أي شخص آخر ٌختاره ,وتلقً زٌارتهم ,رهنا فقط بمراعاة الشروط
المنصوص علٌها فً القانون ,وضمان حصول األجنبً على إذن لالتصال
بالسلطات القنصلٌة لدى بلده وفقا للقانون الدولً الواجب التطبٌق.
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(هـ) ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون إلى
أماكن االحتجاز ,وذلك ,عند الضرورة ,بإذن مسبق من سلطة قضائٌة؛
( و) ضمان حق كل شخص ٌحرم من حرٌته ,وفً حالة االشتباه فً وقوع اختفاء
قسري ,حٌث ٌصبح الشخص المحروم من حرٌته غٌر قادر على ممارسة هذا
الحق بنفسه ,حق كل شخص لـه مصلحة مشروعة ,كأقارب الشخص المحروم من
حرٌته أو ممثلٌهم أو محامٌهم ,فً جمٌع الظروف ,فً الطعن أمام محكمة تبت فً
أقرب وقت فً مشروعٌة حرمانه من حرٌته وتأمر بإطالق سراحه إذا تبٌن أن
حرمانه من حرٌته غٌر مشروع .
-3تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجالت أو الملفات الرسمٌة بأسماء
األشخاص المحرومٌن من حرٌتهم وتستوفٌها بأحدث المعلومات ,وتضعها فورا,
بناء على الطلب ,تحت تصرف أٌة سلطة قضائٌة أو أٌة سلطة أخرى أو مؤسسة
مختصة ومؤهلة بموجب تشرٌعات الدولة الطرف المعنٌة أو بموجب أي صك
قانونً دولً ذي صلة تكون الدولة المعنٌة طرفا فٌه .وتتضمن هذه المعلومات
على األقل ما ٌلً :
( أ) هوٌة الشخص المحروم من حرٌته؛
(ب) تارٌخ وساعة ومكان حرمان الشخص من حرٌته والسلطة التً قامت
بحرمانه من حرٌته؛
(ج) السلطة التً قررت حرمانه من الحرٌة وأسباب الحرمان من الحرٌة؛
( د) السلطة التً تراقب الحرمان من الحرٌة؛
(هـ) مكان الحرمان من الحرٌة ,وتارٌخ وساعة الدخول فً مكان الحرمان من
الحرٌة ,والسلطة المسؤولة عن الحرمان من الحرٌة؛
( و) العناصر ذات الصلة بالحالة الصحٌة للشخص المحروم من الحرٌة؛
(ز) فً حالة الوفاة أثناء الحرمان من الحرٌة ,ظروف وأسباب الوفاة والجهة التً
نقلت إلٌها رفات المتوفى؛
(ح) تارٌخ وساعة إخالء سبٌله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر ,والمكان الذي نقل
إلٌه والسلطة المسؤولة عن نقله.
ومن حٌث أنه ولئن كانت مصر من الدول القلٌلة على مستوى العالم التً لم
توقع على اتفاقٌة منع االختفاء القسري باألمم المتحدة ،برغم توقٌع  040دولة
علٌها إال أن هذا األمر ال ٌعنى التحلل من ربقة االلتزام بهذه االتفاقٌة بموجب
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الدستور المصرى ذاته الذى الزمت به مصر نفسها فً المادة ( )53منه التى
تنص على أنه  " :تلتزم الدولة باالتفاقٌات والعهود والمواثٌق الدولٌة لحقوق
اإلنسان التً تصدق علٌها مصر ,وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا ً
لألوضاع المقررة ".مما ٌجعل التزاماتها الدولٌة فٌما ٌتعلق بحقوق اإلنسان فً
االتفاقٌات التى صدقت علٌها تتمتع بقوة االلزام القانونى وفٌما ٌتعلق بتلك التى لم
تصدق علٌها بقوة االلزام األدبى الدولى الذى ٌرقً إلى االلتزام القانونى الداخلى .
ومن حٌث أن ظاهرة االختفاء القسري لألشخاص تشكل – على نحو ما سلف -
خرقا ً لكافة مبادئ حقوق اإلنسان وتشكل الظاهرة نوعا ً من العذاب لضحاٌاه
الذٌن ٌظلون على جهل بمصٌرهم  ,كما أن فرص حضور من ٌمد لهم ٌد
المساعدة ضئٌلة فهم بعد إقصائهم عن دائرة حماٌة القانون واختفائهم من المجتمع
مما ٌترتب علٌه كثٌر من اآلثار النفسٌة المترتبة على هذا الشكل من أشكال تجرٌد
الناس من صفاتهم اإلنسانٌة ,فضالً عما تعانٌه أفراد أسرة المختفى التً تتأرجح
أحاسٌسهم بٌن األمل والٌأس لعدم علمهم بما إذا كان المختفى على قٌد الحٌاة أم ال
 ،وال رٌب أن مصر – وهى فً قلب العالم النابض – قد وضعت ضمانة هامة فً
دستورها السارى تعتبر من أهم الضمانات ضد ظاهرة االختفاء القسري فوفقا ً
للمادة ( )54الحرٌة الشخصٌة حق طبٌعى ,وهى مصونة ال تمس ,وفٌما عدا حالة
التلبس ,ال ٌجوز القبض على أحد ,أو تفتٌشه ,أو حبسه ,أو تقٌٌد حرٌته بأى قٌد إال
بأمر قضائى مسبب ٌستلزمه التحقٌق ,وٌجب أن ٌبلغ فوراً كل من تقٌد حرٌته
بأسباب ذلك ,وٌحاط بحقوقه كتابة ,وٌم ٌكن من االتصال بذوٌه و بمحامٌه فوراً,
وأن ٌقدم إلى سلطة التحقٌق خالل أربع وعشرٌن ساعة من وقت تقٌٌد حرٌته ,
ومن ثم صارت مصر وهى الدولة الضاربة بحضارتها التلٌدة فى أعماق التارٌخ
قد ضمنت دستورها على مدار الوثائق الدستورٌة السابقة اعالء شأن االنسان
والحفاظ على كرامته وحفظ امنه واستقراره على نحو ما تضمنته كذلك المادة
( )51من هذا الدستور الذى الزم الدولة بعدم المساس بكرامة اإلنسان بل
واحترامها وحماٌتها .
ومن حٌث أنه لما كان ما تقدم  ،وكان الثابت من األوراق أن شقٌقة المطعون
ضده أسماء خلف شندٌد عبد المجٌد تعمل طبٌبة بمستشفى صحة المرأة بأسٌوط
ونائب مقٌم بمستشفى جامعة أسٌوط وذكر المطعون ضده أن شقٌقته المذكورة
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اختفت منذ  2014/4/11أثناء عودتها إلى منزلها بسوهاج إثر قٌام قوات
الشرطة بالقبض علٌها – وهو مالم تنكره الجهة اإلدارٌة الطاعنة  -وتم تحرٌر
المحضر رقم  2536لسنة  2014إدارى أول أسٌوط بذلك ولم ٌعثر لها على أثر
فً السجون المصرٌة – بحسب رد الجهة اإلدارٌة الطاعنة  -وال ٌزال مصٌرها
غٌر معلوم واكتفت وزارة الداخلٌة فً ردها على كلمة موجزة بأنه لم ٌستدل على
شقٌقة المطعون ضده بقاعدة بٌانات نزالء السجون  ,وال رٌب فً أن امتناع
وزارة الداخلٌة عن اإلرشاد عن مكان تواجد شقٌقة المطعون ضده ومعرفة
مصٌرها وكشف حالة الغموض المحٌطة بها ٌتصادم مع واجبات وزارة الداخلٌة
الدستورٌة والتزاماتها وواجباتها القانونٌة وٌتعارض مع كرامة الفرد التً هً
انعكاس طبٌعً لكرامة الوطن إذ إنه بقدر كرامة الفرد تكون مكانة الوطن وقوته
وهٌبته ,وٌجافى االلتزام الدولى فً حظر االختفاء القسرى  ,أخذاً فً االعتبار أن
الفتاة فً مصر والعالم العربى هى حرمة الرجل وشرفه وتبلغ ذروتها فً
محافظات الصعٌد لتقالٌده الموروثة التى ٌضحى فٌها البٌان عاجزاً عن التبٌان
لمرارة األلم التى تعٌشها أسرتها الختفائها وعدم العثور علٌها  ,و لما كان هذا
االمتناع ٌشكل قراراً سلبٌا ً مخالفا ً للدستور والقانون فمن ثم ٌتعٌن القضاء بإلغائه
مع ما ٌترتب على ذلك من آثار .
وإذ ذهب الحكم المطعون فٌه إلى هذا المذهب – وإن كان ألسباب مضافة مستجدة
لجأت إلٌها محكمة الطعن لترسٌخ حق المحتجز أو المحبوس فى االتصال بمحامٌه
وذوٌه على مستوى القانون الدولى والقانون الدولى اإلنسانى فضالً عن الدستور
المصرى وقوانٌنه السائدة  -فإنه ٌكون مطابقا ً لحكم القانون وٌتعٌن الحكم برفض
الطعن .
ومن حٌث إن من ٌخسر الطعن ٌلزم مصروفاته عمالً بنص المادة  114من قانون
المرافعات.
فلهذه االسباب
حكمت المحكمة بإجماع اآلراء  :برفض الطعن  ،وألزمت الجهة اإلدارٌة الطاعنة
المصروفات .
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