
 باسم الشعب

 احملكمة الدستورية العليا

ـــة المنعقـــدة یـــوم الســـبت  ، م٢٠٢١ســـنة  الســـادس مـــن فبرایـــرالجلســـة العلن
ع والعشرن من جماد اآلخرة   هـ. ١٤٤٢سنة  المواف الرا

  رئيس احملكمة        سعید مرعى عمرو السید المستشار /  برئاسة
م الســـادة المستشـــارن: دمحم خیـــر طـــه النجـــار  وعضـــوية م ســـل ـــ ورجـــب عبـــد الح

تور عبــد العزــز دمحم ســالمان  م والــد م أبــو العطــاومحمــود دمحم غنــ  وطــارق عبــد العلــ
  نواب رئيس احملكمة          وعالء الدین أحمد السید

  رئيس هيئة املفوضني         شیرن حافظ فرهودالمستشار /  ستاذةاأل وحضور
ع وحضور   مني السرأ            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا  الــدعو فــى  مــة الدســتورة العل  ٤١لســنة  ٨٢بــرقم المقیــدة بجــدول المح

ة "دســتورة" مــة عــد أن أحالــت  قضــائ مهــا  القضــاء اإلدار مح بجلســة  الصــادرح
ة ٦٨لسنة  ٧٩٢٤٩رقم  الدعو ملف  ٤/٩/٢٠١٩   .قضائ
  

  من  ةاملقام
  أحمد حسین حسن عبدهللا

  ضــــد
  زــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلو  -١
ا الدولة -٢ س هیئة قضا   رئ
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  راءاتـاإلج
ســـمبرمـــن  األولبتـــارخ  مـــة ٢٠١٩ســـنة  د تـــاب هـــذه المح ، ورد إلـــى قلـــم 

ة ٦٨لســــنة  ٧٩٢٤٩رقــــم  الــــدعو ملـــف  مــــة القضــــاء عــــد أن قضــــت ، قضــــائ مح
مـــــــة الـــــــدعو بوقـــــــف ، ٤/٩/٢٠١٩بجلســـــــة  ،اإلدار  ، وٕاحالـــــــة األوراق إلـــــــى المح

ـــا للفصـــل فـــى دســـتورة نـــص المـــادة ( ـــرًرا ٢٥الدســـتورة العل هیئـــة ) مـــن قـــانون م
ا الدولــــة القــــانون رقــــم  قضــــا ــــة  س الجمهور قــــرار رئــــ ، ١٩٦٣لســــنة  ٧٥الصــــادر 

القانون رقم    .٢٠٠٢لسنة  ٢المضافة 
  

رة، طلبت فیه ا الدولة مذ .وقدمت هیئة قضا م برفض الدعو   ا الح
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضــــر  ، وفیهــــا ٢/١/٢٠٢١جلســــة وُنظــــرت الــــدعو علــــى النحــــو المبــــین 
رة ا الدولــة مــذ اتهــا ،قــدمت هیئــة قضــا مــا صــممت فیهــا علــى طل ــل مــن  طلــب، 

مـة و . عبدالعاطى الطحاو ومحمود محروس خلیل التدخل فى الدعو  قـررت المح
م    بجلسة الیوم. فى الدعو إصدار الح

  

  احملكمــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

ــــةمـــا یتبـــین مـــن علـــى  –حیـــث إن الوقـــائع تتحصـــل  ـــم اإلحالــــــــــ ــــر  ح وسائــــــــ
ــــان قـــد أقــــامفـــى أن المــــدعى فـــى الــــدع – األوراق ة  مــــة أمـــام  ،و الموضـــوع مح

ة ٦٨لسنة  ٧٩٢٤٩الدعو رقم  ،القضاء اإلدار  س  ،قضائ ضـد وزـر العـدل ورئـ
ـــــم بإلغـــــاء القـــــرار رقـــــم  طلـــــب الح ا الدولـــــة،  الصـــــادر بتـــــارخ  ٢٧٤هیئـــــة قضـــــا

فــة منــدوب مســاعد بهیئــة ١١/٦/٢٠١٤ ــه فــى التعیــین بوظ مــا تضــمنه مــن تخط ، ف
ا الدولــة،  لیهــا ن الهیئــة المــدعى عإقــوًال منــه  .ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن آثــارقضــا

فة مندوب مساعد بهـا، ، ١١/٤/٢٠١٤انت قد أعلنت بتارخ  نظـًرا و عن شغل وظ
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فائه فــــة الســــت افــــة الشــــرو الالزمــــة لشــــغل هــــذه الوظ ، فقــــد تقــــدم لشــــغلها، وقــــدم 
ـارات المقـررة لـذلك، إال أنـه فـوجئ  ین یـتعبالمستندات الالزمة للتعیـین، واجتـاز االخت

ـــه تلـــكافرت فـــیهم تـــو  ، دونـــه، ممـــنآخـــرن ، ممـــا حـــدا   ،إلـــى إقامـــة دعـــواه الشـــرو
اته طل جلسـة توصًال للقضاء له  ، ، ٤/٩/٢٠١٩. و مـة بوقـف الـدعو قضـت المح

مة الدستور ادة ـــــــة نـص المـــــــا للفصـل فـى دستورــــــة العلیــــــوٕاحالة األوراق إلى المح
رًرا) م ٢٥( ا الدولـة الصـادرــــــن قانــــــم قـانون رقـم  ون هیئة قضـا لسـنة  ٧٥ـالقرار 

القانون رقم  ١٩٦٣   .٢٠٠٢لسنة  ٢المضافة 
  

حـــاو طعبـــدالعاطى ال :ـــل مـــن وحیـــث إنـــه عـــن طلـــب التـــدخل المبـــد مـــن
مـة أنـه ُشـتر لقبـول  فإن من، ومحمود محروس خلیل المقرر فى قضاء هـذه المح

ــــان طرًفــــا فــــى الــــ ــــون مقــــدًما ممــــن  دعو التــــدخل فــــى الــــدعو الدســــتورة أن 
ا م فیها. لما  م فى المسألة الدستورة على الح ة التى یؤثر الح ن ذلـك، الموضوع

ـــا التـــدخل  ـــان طال ســـو ة رقـــم ل  ٦٨لســـنة  ٧٩٢٤٩ا طرًفـــا فـــى الـــدعو الموضـــوع
ــة المقـــــررة،  ـــه القانون ــون طلــب التــدخل غیــر مســتوف ألوضاعــ ة، ومــن ثــم  قضــائ

  االلتفات عنه.معه ما یتعین 
  

قــرار  ٢٥حیــث إن المــادة (و  ا الدولــة الصــادر  ــرًرا) مــن قــانون هیئــة قضــا م
ـــة رقـــم  س الجمهور القـــانون رقـــم ، ١٩٦٣لســـنة  ٧٥رئـــ ، ٢٠٠٢لســـنة  ٢المضـــافة 

ـــا تـــنص علـــى أن "  ـــة العل مـــة اإلدار  -دون غیرهـــا  -تخـــتص إحـــد دوائـــر المح
ا الدولــــة بإ قــــدمها أعضــــاء هیئــــة قضــــا ــــات التــــى  لغــــاء القــــرارات الفصــــل فــــى الطل

ــا فــى  ــان مبنــى الطلــب عیً ــأ شــأن مــن شــئونهم متــى  ــة المتعلقــة  ــة النهائ اإلدار
لهـــــا أو إســـــاءة  قهـــــا أو تأو ل أو مخالفـــــة القـــــوانین واللـــــوائح أو خطـــــأ فـــــى تطب الشـــــ

  .استعمال السلطة
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ورة  ــات التعــوض  -دون غیرهـا  -مـا تخــتص الــدائرة المــذ الفصــل فــى طل
  .عن تلك القرارات

ًضــ ــات  -دون غیرهــا  -ا وتخــتص أ المرت الفصــل فــى المنازعــات الخاصــة 
ا الدولة أو للمستحقین عنهم افآت المستحقة ألعضاء هیئة قضا   .والمعاشات والم

ات  ".وال تحصل رسوم على هذه الطل
  

 –وحیــث إن المصــلحة فــى الــدعو الدســتورة، وهــى شــر لقبولهــا، مناطهــا 
ه قضاء هذه ال مة على ما جر  ـین المصلحـ -مح ـا بینهـا و ون ثمـة ارت ة ـأن 

أن القائمة  ة، وذلك  ـم فـى فى الدعو الموضوع  علـىالمسـألة الدسـتورة یـؤثر الح
ط ات المرت مة الموضة ـالطل ستو فى شـأن تـوافر و  .وعـــــبها والمطروحة على مح

ــ الــدفع أو عــ مــة عــن طر المح ــ المصــلحة أن تكــون الــدعو قــد اتصــلت  ن طر
ــا هــى وحــدها التــى تتحـــر تــوافر شــر المصــلحة  مــة الدســتورة العل اإلحالــة. والمح

ــــا. ومـــؤد ذلـــك أن اإلحالـــة مـــن  :فـــى الـــدعو الدســـتورة للتثبـــت مـــن شـــرو قبولهـ
ـا ال تفیـد بـذاتها تـوافر المصـلحة، بـل  مة الدسـتورة العل مـة الموضوع إلى المح مح

ــاس الــنص التشــرعى المحــال الزمــه أن هــذه الــدعو ال تكــون  قــدر انع مقبولــة إال 
ــا للفصــل فــى  ــم فــى المطــاعن الدســتورة الزًم ــون الح علــى النــزاع الموضــوعى، ف
مـة الموضـوع وتـوافر هـذه المصـلحة،  ذلك النزاع، وأنه ال تالزم بین اإلحالـة مـن مح

شأنه شبهة عدم الدسـتور ن للفصل فى دستورة النص الذ ثارت  ة لـد فإذا لم 
ــاس علــى النــزاع الموضــوعى، فــإن الــدعو الدســتورة تكــون  مــة الموضــوع  انع مح

  غیر مقبولة.
  

ة  ــان المــدعى فــى الــدعو الموضــوع ــان ذلــك، و قــد أقــام دعــواه رقــم متــى 
طلــــب إلغــــاء قــــرار  ٦٨لســــنة  ٧٩٢٤٩  ، مــــة القضــــاء اإلدار ة، أمــــام مح قضــــائ

فة مندوب مساعد  ه فى التعیین فى وظ ا الدولـة، والـذ یـؤول إلـى بهتخط یئة قضـا
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ــز القــانونى ألحــد أعضــاء  شــأن تلــك التــأثیر فــى المر عتبــر بــذلك متصــًال  الهیئــة، و
ــان مقــدمً  انــت المــادة ( .مــن غیــرهم امــن شــئونهم، ولــو  ــرًرا) المحالــة قــد  ٢٥و م

الفصـــل  ـــاتقصـــرت االختصـــاص  ـــة فیهـــا والمنازعـــات فـــى هـــذه الطل ، علـــى المبین
مـة اإلدار  ـا دون غیرهـا،إحد دوائر المح مـا یتعلـ  ـة العل  هـابوجعلـت التقاضـى ف

 ،فـى حـدود هـذا النطـاق ،ومن ثم فـإن حسـم دسـتورة ذلـك الـنص .على درجة واحدة
ــه ط  ــاس أكیــد علــى النــزاع الموضــوعى المــرت م القــانونى ـــون ذا أثــر وانع ، والتنظــ

مة القضاء اإلدار  ة مح ه، ووال  ،أمامهـا هـذا النـزاع المقام ،الحاكم لقواعد الفصل ف
عـــد أن حصـــر الـــنص المح ـــه،  ــــبنظـــره والفصـــل ف مـــة اإلدارــــ ــــال ذلـــك فـــى المح ة ــــ

ـــا، وعلـــى درجـــة واحـــده ى ، لتتـــوافر بـــذلك المصـــلحة فـــى الـــدعو المعروضـــة فـــالعل
  .المتقدم اختصام هذا النص فى حدود نطاقه

  

ـــم اإلحالـــة ینعـــى ـــرًرا ٢٥علـــى نـــص المـــادة ( وحیـــث إن ح فـــى  ،محـــالال) م
ــادئ العــدل وتكــافؤ الفــرصإخاللــه  ،المتقــدم اإلطــارحــدود  فــى مجــال  ،المســاواةو  م
عـــى؛ وذلـــكحـــ  ه الطب التقاضـــى  قصـــرـــأن  ـــل مـــواطن فـــى االلتجـــاء إلـــى قاضـــ

ة ألعضاء  ا الدولـةالنس الفصـل  ،علـى درجـة واحـدة هیئة قضـا فعقـد االختصـاص 
شـئونهم إلـى ال مـة القضـاء فى المنازعات المتعلقـة  ـا، دون مح مـة اإلدارـة العل مح

رًســا بــذلك تمییــًزا غیــر مبــرراإلدار  ة، والهیئــات بــین أعضــاء الجهــات ، م  القضــائ
، وهــو مــا أكدتــه ٢٠١٤ســنة  الصــادر دســتورالمــن ) ٩٧، ٥٣، ٤( المخالفــة للمــواد

مهــا الصــادر بجلســة  ح ــا  مــة الدســتورة العل فــى الــدعو رقــم ، ٣/١١/٢٠١٨المح
ة "دستورة". ٣٥لسنة  ١٢٥   قضائ

  

) منــه علــى الــنص علــى مبــدأ ٤وحیــث إن الدســتور قــد حــرص فــى المــادة (  
قـــوم علیهـــا بنـــاء المجتمـــع،  ة التـــى  ـــائز األساســـ ـــاره مـــن الر اعت تكـــافؤ الفـــرص، 
مقتضـى نـص المـادة  ـة، ومـن أجـل ذلـك جعـل الدسـتور  والحفا علـى وحدتـه الوطن
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ع المواطنین دون تمییز التزاًما دستورًّا علـى ) منه تحقی تكافؤ الفرص ب٩( ین جم
اًكــا. وقــوام هــذا المبــدأ  ع منــه ف ــه قضــاء  -عــات الدولــة، ال تســتط علــى مــا جــر 

مـــة  مـــا بیـــنهم تفتـــرض  -هـــذه المح فلهـــا الدســـتور للمـــواطنین ف أن الفـــرص التـــى 
ــا لضــمان عدالــة توزعهــا بــین مــن یتز  احمــون علیهــا، تكافؤهــا، وتتــدخل الدولــة إیجابًّ

ـــر واالعتــدال؛  صــ ملیهــا الت مــا بیــنهم علــى ضــوء قواعــد  التــالى ف وضــرورة تــرتیبهم 
ـة التـى  ة شـرو النفـاذ إلیهـا، مناطهـا تلـك العالقـة المنطق عنى أن موضوع وهو ما 

أهدافها، فال تنفصل عنها.   ترطها 
  

مقتضـــى نـــص المـــادة (   ـــذلك  دأ ) منـــه مبـــ٤وحیـــث إن الدســـتور قـــد اعتمـــد 
ــاره إلــى جانــب مبــدأ العــدل وتكــافؤ الفــرص، أساًســا لبنــاء المجتمــع  اعت المســاواة، 

ــة، وتأكیــًدا لــذلك حــرص الدســتور فــى المــادة ( انة وحدتــه الوطن ) منــه علــى ٥٣وصــ
ــــع المــــواطنین أمــــام القــــانون،  فالــــة تحقیــــ المســــاواة فــــى الحقــــوق والحرــــات لجم
عنـى والواجبـــــــــات العامـــــــــــــ وفًقـا  -ــــة، دون تمییـز بینهــــم أل سـبب، إال أن ذلـك ال 

مـة  ـه قضـاء هـذه المح أن تعامـل فئـاتهم علـى مـا بینهـا مـن تفـاوت  -لما اسـتقر عل
قــــوم هــــذا المبــــدأ علــــى  ــــذلك ال  ــــة متكافئــــة،  ــــة معاملــــة قانون فــــى مراكزهــــا القانون

سـتن عهـا، ذلـك أن مـن بینهـا مـا  ة معارضة صور التمییـز جم د إلـى أسـس موضـوع
التالى على مخالفة لنص مـا مـؤداه ٥٣، ٤المادتین ( ىوال ینطو  ) المشـار إلیهمـا، 

موجبه ـل مأن التمییز المنهى عنه  مًّـا، وأسـاس ذلـك أن  ـون تح ا هو ذلك الذ 
ـــــس  عینهـــــا تع عتبـــــر مقصـــــوًدا لذاتـــــه، بـــــل لتحقیـــــ أغـــــراض  م تشـــــرعى ال  تنظـــــ

قهــا مــن وراء هــذا مشــروعیتها إطــاًرا للمصــلح ســعى المشــرع إلــى تحق ة العامــة التــى 
ـه  ان الـنص المطعـون عل م، فإذا  ـه مـن تمییـز  -التنظ مصـادًما  -مـا انطـو عل

ـاره مـدخًال إلیهـا فـإن التمییـز  ستحیل منطًقـا رطـه بهـا أو اعت حیث  لهذه األغراض 
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ة،  التـــالى إلـــى أســـس موضـــوع مًّـــا وغیـــر مســـتند  ومـــن ثـــم مجافًـــا لمبـــدأ ـــون تح
  المساواة.
  

ـه فـى المـادة ( ما نـص عل ) مـن أن لكـل مـواطن حـ ٩٧وحیث إن الدستور 
عـى قـد دل علـى أن هـذا الحـ فـى أصـل شـرعته هـو حـ  ه الطب االلتجاء إلى قاض
ة فـى سـعیهم لـرد العـدوان علـى حقـوقهم دفاًعـا  ه مراكزهم القانون افة تتكافأ ف للناس 

ـــةعـــن مصـــالحهم الذا وقـــد حـــرص الدســـتور علـــى ضـــمان إعمـــال هـــذا الحـــ فـــى  .ت
مــا ال یجــوز معــه قصــررر دســتورًّ ــــــــــــــــمحتــواه المق ،  ا  اشــرته علــى فئــة دون أخــر م

ـــاره مـــن الحقـــوق  .أو إجازتـــه فـــى حالـــة بـــذاتها دون ســـواها اعت مـــا أن هـــذا الحـــ 
فـــل الدســـتور بنصـــ ـــــــ) المس٥٣، ٤المـــادتین ( ىالعامـــة التـــى  اواة بـــین المـــواطنین ـــــــــ

ــ مناطــه  ــام  -فیهــا، ال یجــوز حرمــان طائفــة مــنهم مــن هــذا الحــ مــع تحق وهــو ق
ـــین  - مـــن الحقـــوق ــــــمنازعـــة فـــى ح ـــان ذلـــك إهـــداًرا لمبـــدأ المســـاواة بیـــنهم و وٕاال 

حرموا من الح ذاته.   غیرهم من المواطنین الذین لم 
  

م الحقـــوق  المشـــر وحیـــث إن مـــن المقـــرر أن تنظـــ ـــان اســـتعماله عمنـــو  ، و
لمــا اقتضــاها الصــالح العــام، وفــى الوقــت  اشــرها،  لســلطته فــى هــذا الشــأن رخصــة ی
م حــ  غــدو عزمــة إذا مــا دعــاه الدســتور إلــى تنظــ الــذ یــراه مناســًا، إال أن تدخلــه 
ة لحـ التقاضـى، فـإن أد مسـلكه إلـى اإلخـالل  النسـ مـا هـو الحـال  من الحقوق، 

  ان ذلك مخالًفا للدستور.بهذا الح 
  

ـــاب الخـــامس منـــه لنظـــام  ص ال وحیـــث إن الدســـتور قـــد حـــرص علـــى تخصـــ
ــه الســلطات العامــة التــى یتكــون منهــا هــذا النظــام، وخصــص الفــرع  ــم، وحــدد ف الح
ارهــــا  اعت ة،  ــــام العامــــة الحاكمــــة للســــلطة القضــــائ األول مــــن الفصــــل الثالــــث لألح

ـًدا فـى المـادة إحد السـلطات العامـة التـى یتكـون م ـم فـى الدولـة، مؤ نهـا نظـام الح
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مختلـف أنواعهـا ودرجاتهـا، ١٨٤( ذلك ولـ) منه على استقاللها، وأن تتوالها المحاكم 
ـاء ١٨٦أوجب الدستور فى المادة ( فالـة اسـتقالل القضـاة الـذین یتحملـون أع ) منـه 

ضمانــــــــهذه الوالی ةــــــــة عــــــــة، وحصنهم  للعزل، وعدم خضوعهم فى عملهم  دم القابل
ــار  لغیــر القــانون، اعت ـــجهوذلــك  ـــات القضـــــــ ــه قضــاء هــذه  -اء ـــــــ علــى مــا جــر 

مــة  ــة القضــاء، وتســتقل –المح  هــى إحــد ســلطات الدولــة الــثالث، وتقــوم علــى وال
ـــة جمعهـــا مـــع الهیئـــات  شـــئون العدال ـــة، و ة والتنفیذ ـــة الســـلطتین التشـــرع فـــى مقابل

ة الق ًعــاضــائ ) ١٨٥فلــت المــادة ( ومــن أجــل ذلــكة. ــــــــــفــى ســیر العدال إســهامهم جم
ة اســتقاللهامــن الدســتور ل ــل منهــا علــى شــئونها، كــل جهــة أو هیئــة قضــائ ، وتقــوم 
ا الدولـة هیئـة على أن هیئة ق بنصها، ) من الدستور١٩٦المادة ( وهو ما أكدته ضـا

ة مســـتقلة، اتهاوحـــددت اختصاصـــاتها وصـــال قضـــائ ـــان الدســـتور قـــد  .ح  فـــلوٕاذا 
أساًســــا لبنــــاء  ، بوصــــفه) منــــه مبــــدأ المســــاواة٥٣، ٤( تینالمــــادــــل مــــن مقتضــــى 

ـــة  انة وحدتـــه الوطن ـــان -المجتمـــع وصـــ فقـــد ضـــمن نـــص المـــادة  - مـــا ســـلف الب
ــــع القضــــاة فــــى الحقــــوق ١٨٦( قــــات هــــذا المبــــدأ، فســــاو بــــین جم ) منــــه أحــــد تطب

ــــت جهــــ ان ــــات، أًّــــا  ــــدرج ضــــمنها حــــ والواج عین لهــــا، والتــــى ین ــــا ة  القضــــاء الت
فلهـــا الدســـتور فـــى المـــادة ( ،التقاضـــى ة التـــى  ـــاره أحـــد الحقـــوق الشخصـــ ) ٩٧اعت

موجب الفقرة األخیرة من المـادة (وهو  منه، فله الدستور  ) منـه ألعضـاء ١٩٦ح 
افـة الضـمانات والحقـوق والو  ا الدولة، حین قرر صـراحة تمـتعهم  ـات هیئة قضا اج

ة،  ما فــــى خصــــوص المنازعــــات اإلدارــــة المقــــررة ألعضــــاء الســــلطة القضــــائ ال ســــ
ــل من شــئون أعضــاء  ــة عینهــا هــا، المتعلقــة  الوســائل اإلجرائ مــا یوجــب إحاطتهــا 
قتضــیها الــدفاع عــن حقــوق عضــهم منهــا دون مســوغ، ُعــد همالتــى  ، ذلــك أن حرمــان 

ص فــرص حمایتهــا، ر  عتهــا، عــدواًنا علــى حقــوقهم، وتقلــ ســتوجب  ممــاغــم اتحــاد طب
ــة ذات مهــا القواعــد القانون وجــه خــاص علــى  هــاأن تح قهــا، و عنــد تــوافر شــرو تطب

ــام الصــادرة فیهــا،  ــ متصــعید الطعــن فــى األح ــون هــذا الطر ًحــا اإذ ال یجــوز أن 
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ــــة للـــدفاع عــــن فـــراد أل انه أحـــد الوســـائل القانون حســــ فئـــة ومحجوًــــا عـــن نظـــرائهم، 
فلها الدستورالحقوق وال مقتضى نص المادة (حرات التى    ) منه.٩٨، 

  

ــرًرا ٢٥وحیــث إن المــادة ( ــه) م ا الدولــة المشــار إل  - مــن قــانون هیئــة قضــا
مــا تضــمن -الــنص المحــال  مــة اختصــاص إحــدالــنص علــى ه مــن تف  دوائــر المح
ــــا ــــة العل ــــات الفصــــل فــــى، دون غیرهــــا، اإلدار شــــئون و  الطل المنازعــــات المتعلقــــة 

شــأنهالهیئــة لــكت ءأعضــا وقــد جــاء  .یــتم علــى درجــة واحــدة ا، مقتضــاه أن التقاضــى 
مقتضــى القــانون رقــم  الســالف  ٢٠٠٢لســنة  ٢إضــافة هــذا الــنص إلــى قــانون الهیئــة 
مه ح ـــــا  مـــــة الدســــتورة العل عـــــد أن قضـــــت المح ر،  ادر بجلســـــة ـــــــــــــا الصـــــــــــــالــــذ

عـدم دسـتورة  ١٩لسنة  ١٩٣و رقم ــــــــ، فى الدع٦/٥/٢٠٠٠ ة "دستورة"، " قضائ
ــة ٢٥نــص المــادة ( س الجمهور قــرار رئــ ا الدولــة الصــادر  ) مــن قــانون هیئــة قضــا
ـــات إلغـــاء  ١٩٦٣لســـنة  ٧٥القـــانون رقـــم  مـــا تضـــمنه مـــن إســـناد الفصـــل فـــى طل ف

ـــات التعـــوض  ا الدولـــة وطل شـــئون أعضـــاء هیئـــة قضـــا ـــة المتعلقـــة  القـــرارات اإلدار
ــة علیهــا ة  .للجنــة التأدیــب والتظلمــات" المترت ــدة الرســم ــم فــى الجر وُنشــر هــذا الح

بیــد أن مســیرة التشــرع لــم تتوقــف عنــد هــذا  .١٨/٥/٢٠٠٠بتــارخ  ٢٠العــدد رقــم 
ة ألعضـــاء  النســـ ـــا جدیـــًدا  ـــتهج المشـــرع نهًج ةالحـــد، إذ ان الـــذین  ،الســـلطة القضـــائ

ة ا٨٣المـــادة ( مقتضـــىمـــنحهم  س ) مـــن قـــانون الســـلطة القضـــائ قـــرار رئـــ لصـــادر 
القــانون رقــم  ــة  عــد اســتبداله١٩٧٢لســنة  ٤٦الجمهور لســنة  ١٤٢القــانون رقــم  ا، 

ــات الخاصــة بهــم علــى درجتــین، فجعــل ٢٠٠٦ ، الحــ فــى التقاضــى فــى شــأن الطل
ــة الطعــن  ان مــة اســتئناف القــاهرة، مــع إم مح ــة  االختصــاص معقــوًدا للــدوائر المدن

امهــا أمــام دوائــر المــو  ح لهــم علــى أح مــة الــنقض، ممــا یتــ مح ــة  ــة والتجار اد المدن
ــأن أتــاح لهــم درجــة أخــر مــن درجــات  ــة أكبــر فــى مجــال اســتئداء حقــوقهم،  حما
قـدموها للـدائرة  وا فیهـا مـا فـاتهم مـن أدلـة لـم  التقاضى یتناضلون فیها عسى أن یـدر
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تشـــفو  ـــنهم اكتشـــافه فـــى المرحلـــة األ االمختصـــة، أو  م مـــا  ،ولـــىوجًهـــا للـــدفاع لـــم 
ـــه، وحتــى ینــالوا  لهــم فــل الطمأنینــة حتــى ینصــرفوا ألداء رســالتهم علــى أكمــل وجــــــــ

ة إنصــــاًفا ة القضــــائ ــــا  ،وفــــى ضــــوء ذلــــك .الترضــــ مــــة الدســــتورة العل قضــــت المح
مهــا الصــادر بجلســة  ة  ٣٥لســنة  ١٢٥فــى الــدعو رقــم  ،٣/١١/٢٠١٨ح قضــائ

) مــن قــانون مجلــس الدولــة الصــادر ١٠٤( عــدم دســتورة نــص المــادة"، ""دســتورة
القــانون رقــم  ــة  س الجمهور القــانون رقــم  ١٩٧٢لســنة  ٤٧قــرار رئــ  ٥٠المســتبدلة 

ــــات والمنازعــــات ، ١٩٧٣لســــنة  مــــا تضــــمنه مــــن قصــــر االختصــــاص بنظــــر الطل ف
ـــم فـــى الجرـــدة ونُ  ."المتعلقــة برجـــال مجلـــس الدولـــة علـــى درجـــة واحـــدة شـــر هـــذا الح

العدد  ة  رر) بتارخ  ٤٥رقم الرسم وهـو مـا ُحـرم منـه أعضـاء  ،١٣/١١/٢٠١٨(م
ا ــرًرا ٢٥المــادة (الــذین عقــدت  الدولــة، هیئــة قضــا تصــاص بنظــر المحالــة، االخ )م

أ ـا المنازعات المتعلقة  مـة اإلدارـة العل  شأن مـن شـئونهم إلـى إحـد دوائـر المح
ون هذا النص قـد أ .دون غیرها، وعلى درجة واحدة قـام تمییـًزا غیـر مبـرر ومن ثم 

ة،تلك الهیئـة بین أعضاء  رغـم تماثـل مراكـزهم  وأقـرانهم مـن أعضـاء السـلطة القضـائ
ات،  ة، إذ یجمعهم أنهم متساوون فى الحقوق والواج تمتعون بـذات الحقـوق القانون و

افـــة الضـــمانات،  ضـــحى حرمـــان أعضـــاء و ا الدولـــةل ،  هیئـــة قضـــا مـــن هـــذا الحـــ
ــام الدســتور انتقاًصــا مــن فــرص الحم مقتضــى أح ــة للحقــوق المقــررة لهــم  ــة القانون ا

مــا یهــدر  ة تبــرره،  ووســائلها التــى اعتمــدها المشــرع، ال یــرتكن إلــى أســس موضــوع
ــ األهــداف التــى رصــدها لــه،  وســیلة لتحقی م الــذ ســنه  شــر التناســب بــین التنظــ

غــــدو مصــــادًما لتلــــك األغــــرا ــــات، ل ــــین تلــــك الغا ط بهــــا و طــــة ض، وغیــــر مــــرت برا
ــة اشمنطق لتــا الفئتــین فــى مجــال م مًّــا بــین  ى ـــــــرة الحـــــــــ فـــــــ، ومتضــمًنا تمییــًزا تح

ة مخالفــــــــــــــة ــــــــالـــنص فـــى حومذلـــك ع ــــــــا یوقــــــــمم اع،ــــــــى الدفــــــــ فــــــــوالح التقاضـــى،
ادئ العدل ، ٥٣، ٩، ٤لمـواد (ا الدسـتور فـى افلهـ التـىتكافؤ الفرص والمسـاواة و  م

ـــالح فـــىمنـــه،  )١٩٦، ١٨٦ ،١٨٥ تضـــمن مساًســـا  ـــذا الحـــ فـــى و  التقاضـــى و
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ومعطــًال بــذلك مبــدأ خضــوع الدولــة  منــه، )٩٨، ٩٧(تین المـــــــــــاد نالمقــــــــــرر  الــدفاع
فلتـه المـادة ( ـل عـد أن قیـد مـن نطـاق ممارسـة  ) مـن الدسـتور،٩٤للقانون، الذ 

ــــمـــن  ــــق ینذهــــــــــ مـــس أصـــلهماومضـــمونه مـــا، وانـــتقص مـــن محتواهینالحـــــــــ مـــا   ما، 
صمماوجوهــــــــره مخالفة المـادة (النص المحال  ، وهو ما  ) مـن الدسـتور، ٩٢ذلك 

ـة منهـا قیـًدا عاًمـا علـى سـلطة المشـرع التقدیرـة فـى مجـال  التى تضـمنت الفقـرة الثان
مقت ـــات،  م ممارســـة الحقـــوق والحر ســـنه فـــى هـــذا تنظـــ ـــانون  ضـــاه ال یجـــوز أل ق

مــــس أصــــلها أو جوهرهــــا،  مــــا  قیــــدها  حرمانــــه الخصــــوص أن  فضــــًال عــــن أنــــه 
ــون قــد انــتقص مــن االســتقالل الممنــوح  الهیئــةألعضــاء  للهیئــة مــن هــذه الضــمانة 
  .) من الدستور١٩٦، ١٨٥( للمادتینالمخالفة  وأعضائها

  

  فلهذه األسباب
عــدم دســ   مــة:  مــت المح ــرًرا ٢٥تورة نــص المــادة (ح هیئــة ) مــن قــانون م
ا ــــم  قضــــا ــــانون رق الق ــــة  س الجمهور ــــ ــــرار رئ ق ــــة الصــــادر   ١٩٦٣لســــنة  ٧٥الدول

القـــــانون رقــــم  مــــا تضـــــمنه مــــن قصـــــر االختصـــــاص ، ٢٠٠٢لســـــنة  ٢المضــــافة  ف
ــات الفصــل فــى  ــأ شــأن مــن شــئون طل ــة المتعلقــة  ــة النهائ إلغــاء القــرارات اإلدار
ات التعوض عنهاأعضاء هیئة ق ا الدولة وطل ـات  ،ضا المرت والمنازعـات الخاصـة 

افآت المستحقة لهم أو المستحقین عنهم   .، على درجة واحدةوالمعاشات والم
  رئيس احملكمة          أمني السر
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