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11

﴿أ﴾

إجراءات الطمب
" الصفة فى مصومة الطمبات الم صمة بالموازنة المالية المة قمة لرجال القضاء
والنيابة العامة "

﴿﴾1
الموجز  -:وزير العدؿ ىو الممثؿ لو ازرتو وما يتبعيػا مػف ملػالإ روادارات ايمػا تراعػو أو يراػ لمييػا
مػػف دلػػاوع وطعػػوف إلطػػاا اللػػرئ لػرليس مقمػػس اللىػػاا ا لمػػل ووزيػػر الماليػػئ اػػل أيػػئ خلػػومئ
تتلؿ بالموازنئ الماليئ المستلمئ لرقاؿ اللىاا والنيابئ العامئ بموقػب ؽ  142لسػنئ  2006بإىػاائ

ـ  77مكرر ( )5للانوف السمطئ اللىاليئ لدـ إسػناد اللػانوف لػرئ النيابػئ ليمػا لػف وزيػر العػدؿ
مؤداه لدـ انحسار اللرئ لنو

( الطعن رقو  169لةنة  82ا" رجال القضاء " – جمةة ) 2113/3/26
القاعدة  -:الملرر  -ال قىاا محكمئ النلض  -أف وزير العدؿ ىػو الػذع يمثػؿ و ازرتػو
ايما تراعو الو ازرة والملالإ واإلدارات التابعئ ليا أو يرا لمييا مف دلاوع وطعػوف ومػف

ثػػـ اإنػػو رواف كػػاف اللػػانوف رقػػـ  142لسػػنئ  2006بإىػػاائ المػػادة  77مكػػرر ( )5للػػانوف
السػػمطئ اللىػػاليئ رقػػـ  46لسػػنئ  1972قػػد قعػػؿ لػرليس مقمػػس اللىػػاا ا لمػػل ولػػوزير
الماليػػئ اللػػرئ اػػل أيػػئ خلػػومئ تتلػػؿ بالموازنػػئ الماليػػئ المسػػتلمئ لرقػػاؿ اللىػػاا والنيابػػئ
العام ػػئ ال إن أف ذل ػػؾ ن يرت ػػب انحس ػػار الل ػػرئ ل ػػف الط ػػالف وزي ػػر الع ػػدؿ بل ػػرتو ا ػػل
الدلوع ال إذ لـ يسند اللانوف لرليس مقمس اللىاا ا لمل أو لػوزير الماليػئ لػرئ النيابػئ
لػػف وزيػػر العػػدؿ اػػل تمثيػػؿ و ازرتػػو ال ومػػف ثػػـ يىػػحل النعػػل لمػػل الحكػػـ المطعػػوف ايػػو
بسبب الطعف لمل غير أساس
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" ميعاد عديل الطمبات فى دعوى إلغاء القرار اإلدارى "

﴿﴾2
الموجز  -:قواز تعديؿ الطمبات الواردة اػل لػحيرئ الػدلوع هػرطو وقػوب أف يكػوف ميعػاد تلػديـ

طمػػب إلءػػاا الل ػرار اإلدارع قالم ػاد لنػػد تعػػديؿ الطمبػػات تلػػحيإ هػػكؿ الطمػػب ن ينػػت أث ػره إن إذا تػػـ
خالؿ الميعاد الملرر لتلديـ الطمب

( الطعن رقو  279لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعردة  -:الملػرر  -اػ قىػاا محكمػئ الػنلض  -أنػو رواف كػاف يقػوز تعػديؿ الطمبػات
الػواردة اػ لػػحيرئ الػػدلوع إن أنػػو نظػ ادر لمػػا أوقبػػو اللػػانوف مػػف تلػػديـ طمػػب إلءػػاا اللػرار
اإلدارع إلػػل المحكمػػئ ا ػ ميعػػاد معػػيف اإنػػو يتعػػيف للبػػوؿ الطمػػب أف يكػػوف ىػػذا الميعػػاد
قالماد لند تعديؿ الطمبات وأف تلحيإ هػكؿ الطمػب ن ينػت أثػره إن إذا تػـ خػالؿ الميعػاد

ػداا
الملرر لتلديـ الطمب لما كاف ذلؾ ال وكاف المطعوف ىده بعد أف أقاـ الخلومئ ابت د
بالػ ػػدلاوع أرق ػ ػػاـ  432ال  444لسػ ػػنئ  124ؽ ال  287لس ػ ػػنئ  125ؽ اسػ ػػتلناؼ الل ػ ػػاىرة
رقػػاؿ اللىػػاا بطمبػػات حالػػميا إلءػػاا تخطيػػو ا ػ الترقيػػئ لدرقػػئ مستهػػار والػػذع لدلػػو
بتاريخ  2008/12/21بطمب الحكـ برا تلرير كرايتو روالءػاا اللػ ارريف القميػورييف رقمػل
لس ػػنئ  2008ايم ػػا تى ػػمناه م ػػف تخطي ػػو اػ ػ الترقي ػػئ لدرق ػػئ
لس ػػنئ  2007ال
مستهػػار وكػػذلؾ اختلػػاـ لػػاحب اللػػرئ اػ إلػػدارىما رلػػيس القميوريػػئ بلػػرتو ولمػػا
كػػاف الل ػ ار ارف سػػالرا الػػذكر قػػد تػػـ نهػػرىما اػ القريػػدة الرسػػميئ ا وؿ بتػػاريخ 2007/9/6
والثانل بتػاريخ  2008/8/18ولػـ عيعػدؿ المطعػوف ىػده طمباتػو لمػل نحػو مػا سػمؼ بيانػو
إن بعد انلىاا الستيف يوماد التاليئ لتاريخ نهرىما وىػو الميعػاد الػذع أوقػب اللػانوف تلػديـ
الطعػػف خاللػػو طبل ػاد لػػنص الرل ػرة الثانيػػئ مػػف المػػادة  85مػػف قػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ رقػػـ

 46لسػ ػػنئ  1972المعػ ػػدؿ باللػ ػػانوف  142لسػ ػػنئ  2006اػ ػػإف طمباتػ ػػو تكػ ػػوف ملدمػ ػػئ بعػ ػػد
الميعاد ويتعيف لػدـ قبوليػا ال رواذ خػالؼ الحكػـ المطعػوف ايػو ىػذا النظػر وتلػدع لمرلػؿ
ا الموىوع اإنو يكوف معيباد

طعون رجال القضاء ( إجازات )
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إجازات
" منح المريض بأحد األمراض المزمنة إجازة اة ثنائية بمر ب كامل "

﴿﴾3
الموجز  -:منإ المريض إقػازة اسػتثناليئ بمرتػب كامػؿ مناطػو أف يثبػت لممقمػس الطبػل المخػتص
إلابتو بأحد ا مراض المزمنئ المحددة بلرار وزير اللحئ رقـ  259لسنئ  1995ـ  90ؽ السمطئ

اللىاليئ المعدؿ ال ـ  66مكرر ؽ نظاـ العامميف المدنييف بالدولئ  47لسػنئ  1978ال ـ  4قػرار وزيػر
اللػػحئ المػػذكور لػػدور ق ػ اررات متعاقبػػئ مػػف المقػػاف الطبيػػئ بالييلػػئ العامػػئ لمتػػأميف اللػػحل بمػػنإ

الطػػالف إقػػازات مرىػػيئ بػػأقر كامػػؿ والػاد لملػرار  259لسػػنئ  1995مػػؤداه ثبػػوت إلػػابئ الطػػالف

بأحػػد ا مػراض المزمنػػئ المحػػددة بلػرار وزيػػر اللػػحئ المػػذكور أثػره اسػػتحلاقو كامػػؿ أقػره بعنلػريو

ا ساسل والمتءير إلماند لممادة  78ؽ التأميف انقتمالل مخالرئ الحكـ المطعػوف ايػو ذلػؾ اسػتناداد

إلػػل لػػدـ انػػدراج حالػػئ الطػػالف ىػػمف الحػػانت المنلػػوص لمييػػا بلػرار وزيػػر اللػػحئ سػػالؼ الػػذكر
خطأ

( الطعن رقو  95لةنة  81ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2112 /12/25
القاعررردة  -:مر ػػاد ال ػػنص ا ػػل الم ػػادة  90م ػػف ق ػػانوف الس ػػمطئ اللى ػػاليئ رق ػػـ  46لس ػػنئ

 1972المعػػدؿ ال المػػادة  66مكػػر ادر مػػف قػػانوف نظػػاـ العػػامميف المػػدنييف بالدولػػئ رقػػـ 47
لس ػػنئ  1978المى ػػاائ بالل ػػانوف رق ػػـ  115لس ػػنئ  1983ال الم ػػادة  4م ػػف قػ ػرار وزي ػػر

اللػػحئ رقػػـ  259لسػػنئ  1995اػػل هػػأف تحديػػد ا م ػراض المزمنػػئ التػػل يمػػنإ لنيػػا
الم ػريض إقػػازة اسػػتثناليئ بػػأقر كامػػؿ أو يمػػنإ لنيػػا تعويى ػاد يعػػادؿ أق ػره كػػامالد ط ػواؿ

مدة مرىو إلل أف يهرل أو تستلر حالتو أف مناط انسترادة مف حكػـ المػادة  66مكػر ادر

مػػف قػػانوف نظػػاـ العػػامميف المػػدنييف بالدولػػئ مػػف مػػنإ العامػػؿ الم ػريض بأحػػد ا م ػراض
المزمنػػئ إقػػازة اسػػتثناليئ بمرتػػب كامػػؿ ال أف يثبػػت لممقمػػس الطبػػل المخػػتص مػػف واق ػ

الكهػػؼ الطبػػل لميػػو إلػػابتو بأحػػد ا مػراض المزمنػػئ المحػػددة بلػرار وزيػػر اللػػحئ نرػػاذاد
لملانوف لمػا كػاف ذلػؾ ال وكػاف البػيف مػف لػور المسػتندات الملدمػئ مػف الطػالف وغيػر

طعون رجال القضاء ( إجازات )
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المقحػودة مػف المطعػوف ىػدىـ أف اللػرار رقػـ  208لسػنئ  2009اللػادر بتػاريخ 8
مػػف إبريػػؿ  2009مػػف اإلدارة المركزيػػئ لهػػلوف المقػػاف الطبيػػئ بالييلػػئ العامػػئ لمتػػأميف
الل ػػحل بع ػػد توقيػ ػ الكه ػػؼ لم ػػل الط ػػالف ق ػػرر منح ػػو إق ػػازة مرى ػػيئ التب ػػا ارد م ػػف

 2009/4/4لمػػدة سػػتئ أسػابي بػػأقر كامػػؿ والػاد لملػرار  259لسػػنئ  1995ال واللػرار
رقػػـ  318لسػػنئ  2009مػػف ذات القيػػئ بمػػنإ الطػػالف إقػػازة مرىػػيئ لمػػدة هػػيريف
التب ػػا ارد م ػػف  2009/5/16مػ ػ تطبي ػػؽ اللػ ػرار  259لس ػػنئ  1995لألق ػػر الكام ػػؿ ال
والل ػرار رقػػـ  481لسػػنئ  2009مػػف ذات القي ػػئ بمػػنإ الطػػالف إقػػازة مرىػػيئ لم ػػدة

ه ػػيريف التب ػػا ارد م ػػف  2009/7/14مػ ػ تطبي ػػؽ قػ ػرار وزي ػػر الل ػػحئ رق ػػـ  259لس ػػنئ

 1995لألقػػر الكامػػؿ ال ممػػا مػػؤداه أف الطػػالف كػػاف يسػػتحؽ كامػػؿ أق ػره بعنل ػريو

ا ساس ػػل والمتءي ػػر إلم ػػاند لمم ػػادة  78م ػػف ق ػػانوف الت ػػأميف انقتم ػػالل بع ػػد أف ثب ػػت
لممقم ػػس الطب ػػل المخ ػػتص م ػػف واقػ ػ الكه ػػؼ الطب ػػل لمي ػػو إل ػػابتو بأح ػػد ا مػ ػراض

المزمنئ المحددة بلرار وزير اللحئ سالؼ البيافال روا ذ خالؼ الحكـ المطعوف ايو ىذا
النظػػر وذىػػب إلػػل أف حالػػئ الطػػالف المرىػػيئ ن تنػػدرج ىػػمف الحػػانت المنلػػوص
لمييا بلرار وزير اللحئ رقـ  259لسنئ  1995رغـ ما خمػص إليػو المقمػس الطبػل
المختص ال اإنو يكوف قد أخطأ ال تطبيؽ اللانوف
" القانون واجب ال طبيا عمى اإلجازة المرضية ألعضاء الةمطة القضائية "

﴿﴾4
المرروجز  -:مػػنإ ألىػػاا النيابػػئ العامػػئ إقػػازات مرىػػيئ ـ 1/90ال  2ؽ السػػمطئ اللىػػاليئ وقػػؼ
إلمػاؿ حكػـ ىػذه المػادة هػرطو وقػود قػانوف ألػمإ لمعىػو الػرة أخيػرة مػف تمػؾ المػادة مػػؤداه

وقوب إلماؿ ىذا اللانوف دوف غيره ولو كاف خالاد لمئ ذلؾ تقرد اللالدة اللانونيئ ولدـ تمييزىا
بيف المخاطبيف بيا

( الطعن رقو  183لةنة  81ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /2/26
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القاعدة  -:إذ كانت المادة  90مف قانوف السمطئ اللىاليئ  -التػل تسػرع أحكاميػا لمػل
ألىػاا النيابػػئ العامػئ لمػالد بالمػادة  130مػػف ذات اللػػانوف  -بعػد أف بينػػت اػػل الرتييػػا
ا ولل والثانيئ اإلقازات المرىػيئ التػل يحلػؿ لمييػا اللاىػل نلػت اػل الرتيػا ا خيػرة

لم ػػل أن ػػو وذل ػػؾ كم ػػو مػ ػ ل ػػدـ اإلخ ػػالؿ بأحك ػػاـ أع ق ػػانوف أل ػػمإ بم ػػا ي ػػدؿ لم ػػل أف
المهػرع أوقػؼ إلمػاؿ حكميػا لمػل هػرط أن يكػػوف ىنػاؾ قػانوف ألػمإ لػو اأوقػب إلمالػػو
دوف غي ػره ولػػو كػػاف خال ػاد تطبيل ػاد لػػؿ تتسػػـ بػػو اللالػػدة اللانونيػػئ وىػػو التقػػرد ولػػدـ
التمييز بيف المخاطبيف بيا

" أثر ثبوت اإلصابة بأحد األمراض المزمنة "

﴿﴾5
المرروجز  -:ثبػػوت إلػػابئ المطعػػوف ىػػده بمػػرض مػػف ا مػراض المزمنػػئ الػواردة بالقػػدوؿ المراػػؽ بلػرار وزيػػر
اللحئ رقـ  259لسنئ  1995استلرار حالتو بالعقز المرىل الكامػؿ مػؤداه تػواار ىػرورة منحػو إقػازة
مرىػػيئ اسػػتثناليئ بػػأقر كامػػؿ حتػػل بموغػػو سػػف المعػػاش لػػدـ ق ػواز إنيػػاا خدمتػػو خالليػػا مخالرػػئ الحكػػـ
المطعوف ايو ذلؾ وقىاؤه بأحليئ قيئ لممو طمب إحالتو إلل المعاش سباب لحيئ ننتياا إقازتو المرىيئ

انستثناليئ باستلرار حالتو لمل نحو ن يمكف معو لودتو لمباهرة وظيرتو خطأ

( الطعن رقو  183لةنة  81ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113/2/26
القاعدة  -:إذ كاف مف ا مراض المزمنئ الػواردة بالقػدوؿ المراػؽ اػل قػرار وزيػر اللػحئ
سالؼ البياف ال البنػد الثػامف منػو أمػراض القيػاز العلػبل الهػمؿ العىػوع بػا طراؼ

الخػػزؿ الهػػديد الربػػالل أو النلػػرل الملػػحوب بىػػمور اػػل العىػػالت الػػذع يمنػ تأديػػئ
وظيرػػئ العىػػو وكػػاف الثابػػت مػػف كتػػاب اإلدارة المركزيػػئ لمقػػاف الطبيػػئ بالييلػػئ العامػػئ
لمت ػػأميف الل ػػحل الم ػػؤرخ  2009/12/1المرا ػػؽ ب ػػا وراؽ أف ته ػػخيص حال ػػئ الط ػػالف
خزؿ هديد بالطرايف العموييف وهمؿ هبو تاـ بالطرايف السرمييف ما بعػد طمػؽ نػارع بػالعنؽ
ال وأقريت لو لمميئ تثبيت لمرلرة العنليئ السابعئ وحالتو اسػتلرت بػالعقز المرىػل الكامػؿ
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذع يعوق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أداا لمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ويحت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاج لم ارا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدع الحي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
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تواار ال حلو ىرورة منحو إقازة مرىيئ استثناليئ بػأقر كامػؿ حتػل بموغػو سػف اإلحالػئ
إلل المعاش ال ون يقوز إنياا خدمتو خالليا رواذ خالؼ الحكـ المطعوف ايػو ىػذا النظػر
وأقػػاـ قىػػااه لمػػل أف إقازتػػو المرىػػيئ انسػػتثناليئ تنتيػػل باسػػتلرار حالتػػو لمػػل نحػػو ن
يمكف معو لودتو لمباهرة ألماؿ وظيرتو ولقيػئ لممػو طمػب إحالتػو إلػل المعػاش سػباب
لحيئ ال اإنو يكوف قد أخطأ ال تطبيؽ اللانوف
ررررررررررررررررر

ام صاص
" الم صاص بنظر الطمب المكمل لموضوع الدعوى األصمية "

﴿﴾6
الموجز  -:اختلاص دالرة دلاوع رقػاؿ اللىػاا بنظػر دلػاوع رقػاؿ اللىػاا والنيابػئ العامػئ ـ83

ؽ الس ػػمطئ اللى ػػاليئ المع ػػدؿ ب ػػؽ  142لس ػػنئ  2006انعل ػػاد اختلال ػػيا أيىػ ػاد بموى ػػوع ال ػػدلوع

الالحلئ المكمؿ لموىوع الدلوع السابلئ والذع يعتبر أث ادر مف آثاره مؤداه اختلاليا بنظر طمػب
لدـ لحئ خلـ مكااػأة العمػؿ خػالؿ أهػير اللػيؼ مػف الملابػؿ النلػدع لرلػيد اإلقػازات انلتياديػئ

السابؽ اللىاا با حليئ ايو لمئ ذلؾ مءايرة ىذه المكااأة لألقر بمريومو اللانونل

( الطعن رقو  51لةنة  81ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2112 /12/25
القاعرردة  -:الملػػرر  -اػػل قىػػاا محكمػػئ الػػنلض  -أنػػو متػػل كانػػت دال ػرة دلػػاوع رقػػاؿ

اللىاا مختلػئ بنظػر دلػوع مػف دلػاوع رقػاؿ اللىػاا والنيابػئ العامػئ والػاد لػنص المػادة

 83مػػف قػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ رقػػـ  46لسػػنئ  1972المعػػدؿ باللػػانوف رقػػـ  142لسػػنئ

 2006اإف اختلاليا ىذا ينعلد أيىاد بموىوع الدلوع الالحلئ ما داـ مكمالد لموىػوع
الػػدلوع السػػابلئ ويعتب ػػر أث ػ ادر مػػف آث ػػاره لمػػا كػػاف ذل ػػؾ ال وكػػاف المطعػػوف ى ػػده قػػد أق ػػاـ

ال ػ ػػدلوع رق ػ ػػـ

لس ػ ػػنئ  125ؽ دل ػ ػػاوع رق ػ ػػاؿ اللى ػ ػػاا بطم ػ ػػب الحك ػ ػػـ بأحليت ػ ػػو ا ػ ػػل
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لػػرؼ الملابػػؿ النلػػدع لرلػػيد إقا ازتػػو انلتياديػػئ وذلػػؾ دوف التليػػد بحػػد أقلػػل وقػػد أقابتػػو
المحكمػػئ إلػػل طمبػػو بقمسػػئ  2010/10/12ال ثػػـ أقػػاـ الػػدلوع المطروحػػئ بطمػػب الحكػػـ بعػػدـ
لػػحئ خل ػػـ مػػا تلاى ػػاه مػػف مكاا ػػأة لػػف لمم ػػو خػػالؿ أه ػػير اللػػيؼ م ػػف الملابػػؿ النل ػػدع
لرلػػيد إقا ازتػػو انلتياديػػئ التػػل قىػػل بيػا الحكػػـ سػػالؼ الػػذكر تأسيسػاد لمػػل أف ىػػذه المكااػػأة

تءاير ا قر الذع يتلاىاه هيرياد بمريومو اللانونل وقوامػو ا قػر ا ساسػل والمتءيػر بمررداتػو

ولنال ػره ومػػف ثػػـ اػػإف الطمػػب اػػل الػػدلوع الحاليػػئ يكػػوف مكم ػالد لمطمػػب اػػل الػػدلوع السػػابلئ
وتختص بنظره دالرة دلاوع رقاؿ اللىاا بمحكمئ استلناؼ اللاىرة
ررررررررررررررررر

أقدمية
" حديد أقدمية أعضاء الهيئات القضائية عند عيينهو فى وظائ

القضاء والنيابة "

﴿﴾7
الموجز  -:تحديد أقدميئ ألىاا مقمس الدولئ روادارة قىايا الحكومئ والنيابئ اإلداريئ لند تعيينيـ ال
وظػػالؼ اللىػػاا أو النيابػػئ العب ػرة اييػػا بتػػاريخ التعيػػيف ـ 1/51مػػف ؽ السػػمطئ اللىػػاليئ أقػػازت
المادة  42مف ىذا اللانوف تعيينيـ بالدرقات التل تمل مباهرة درقات وظػالريـ اػل قيػاتيـ ا لػميئ
ن هأف لو بتحديد أقدميئ مف عيعيف منيـ ال وظالؼ اللىاا المماثمئ لدرقاتيـ

( الطعن رقو  331لةنة  82ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعدة  -:مؤدع المادة  1/51مف قػانوف السػمطئ اللىػاليئ رقػـ  46لسػنئ 1972

-

ولمل ما قرع لميو قىاا محكمئ الػنلض  -أف تحديػد أقدميػئ ىػؤنا ا لىػاا (ألىػاا

مقم ػػس الدول ػػئ روادارة قى ػػايا الحكوم ػػئ والنياب ػػئ اإلداري ػػئ ) لن ػػد تعيي ػػنيـ اػ ػ وظ ػػالؼ اللى ػػاا
المماثمئ لدرقاتيـ ىو بتاريخ تعيينيـ ا ىذه الػدرقات ال ومػف ثػـ اػال عيعتػد بتػاريخ تعييػنيـ اػ

الػ ػ ػ ػػدرقات ا دن ػ ػ ػ ػػل ون محػ ػ ػ ػػؿ لمتح ػ ػ ػ ػػدع بػ ػ ػ ػػنص الم ػ ػ ػ ػػادة  42مػ ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ػػذا اللػ ػ ػ ػػانوف وال ػ ػ ػ ػػذع
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عيقيػػز تعيػػيف ألىػػاا مقمػػس الدولػػئ روادارة قىػػايا الحكومػػئ والنيابػػئ اإلداري ػئ ا ػ وظػػالؼ
اللىػػاا أو النيابػػئ التػػل تمػػل مباه ػرة درقػػات وظػػالريـ ا ػ قيػػاتيـ ا لػػميئ ال إذ ن هػػأف
ليذا النص بتحديد أقدميئ مف عيعيف منيـ ا وظالؼ اللىاا المماثمئ لدرقاتيـ
" عدو الع داد ب اريي ال عيين فى درجة معينة ألعضاء الهيئات القضائية فى جهة
عممهو األصمية عند عيينهو عمى نفس الدرجة فى وظائ

القضاء والنيابة "

﴿﴾8
الموجز  -:تعييف الطالنئ ا وظيرئ رليس محكمػئ مػف الرلػئ (ب) وىػل الدرقػئ المماثمػئ لمدرقػئ التػل
كانػػت تهػػءميا بالنيابػػئ اإلداريػػئ العب ػرة اػ تحديػػد أقػػدميتيا بتػػاريخ تعيينيػػا باللىػػاا لػػدـ انلتػػداد

بتاريخ تعيينيا بيا ا قيئ لمميا ا لميئ راض الحكـ المطعوف ايو طمبيا بأف تسػبؽ أقػدميتيا مػف
تـ ترقيتو ليذه الدرقئ مف اللىاة ا نرس سنئ تعيينيا بيا بقيئ لمميا ا لميئ لحيإ لمئ ذلؾ
استلرار المركز اللانونل وحمايئ حلوؽ مف هءؿ الدرقئ سابلاد باللىاا لمل مف تـ تعيينو لمييا مف

النيابئ اإلداريئ وغيرىا مف الييلات اللىاليئ

( الطعن رقو  331لةنة  82ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعدة  -:إذ كاف الثابت با وراؽ أف الطالنئ علينت ا وظيرئ رليس محكمئ مف الرلئ
( ب ) بعد أف كانت تهءؿ وظيرئ رليس نيابئ إداريئ مف الرلئ ( ب ) وكانت العبرة ا
تحديد أقدميتيا ىو بتاريخ تعيينيا ا
ا خرع ا

اللىاا دوف التداد بتاريخ تعيينيا بالدرقات

قيئ لمميا ا لميئ وكاف ذلؾ يترؽ وما استيداتو قوالد العدالئ وأرستو

المبادئ الدستوريئ حمايئ لمحلوؽ المكتسبئ لمف سبؽ وحلؿ لمل الدرقئ اللىاليئ ا
تاريخ سابؽ لمل تعييف ألىاا النيابئ اإلداريئ وغيرىا مف الييلات اللىاليئ ا اللىاا
وىو ما يوقب حمايئ الحلوؽ التل سبؽ واستلرت لهاغؿ الدرقئ سابلاد لمل مف تـ

تعيينو لوناد واستل ار ادر لممراكز اللانونيئ ال رواذ التزـ الحكـ المطعوف ايو ىذا النظر وقىل
براض طمبات الطالنئ ا لميئ ( بأف تنسيؽ أقدميتيا مف تـ ترقيتو رليس محكمئ الو
(ب ) مف اللىاة ا

نرس سنئ تعيينيا بيا بقيئ لمميا ا لميئ ) اإنو يكوف طبؽ

اللانوف لمل وقيو اللحيإ
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﴿ت﴾

أديب
" نبيه عضو النيابة العامة إلمالله بواجبات عممه "

﴿﴾9
الموجز  -:إخالؿ لىو النيابئ العامئ بواقبات لممو بمريوميا الهامؿ ولو كاف إخالند بسػيطاد أثػره
لمنالب العاـ توقيو تنبيو إليو بعد سماع أقوالو ـ  26ؽ السمطئ اللىاليئ المستبدلئ بؽ  142لسنئ

 2006قىاا الحكـ المطعوف ايو بإلءاا التنبيو الكتابل الموقو مف النالب العاـ إلل المطعوف ىده

استناداد إلل أف الرعؿ المسند إليو لـ يبمغ حداد مػف القسػامئ بحيػث يهػكؿ خطػأ مينيػاد أو إخػالند قسػيماد
بواقبات وملتىيات وظيرتو يلتىل توقييو إليو خطأ لمئ ذلؾ

( الطعن رقو  215لةنة  82ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /3/26
القاعرردة  -:الػػنص ا ػ المػػادة  126مػػف قػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ رقػػـ  46لسػػنئ 1972
المسػػتبدلئ باللػػانوف رقػػـ  142لسػػنئ  2006بتعػػديؿ بعػػض أحكػػاـ قػػانوف السػمطئ اللىػػاليئ

سػالؼ البيػاف يػدؿ لمػل أف إخػالؿ لىػو النيابػئ العامػئ بواقبػات لممػو بمريوميػا الهػػامؿ
ولو كاف إخػالند بسػيطاد يسػوغ لمنالػب العػاـ أف يوقػو لػو تنبييػاد هػروياد أو كتابيػاد بعػد سػماع
أقوالػو لمػا كػاف ذلػؾ ال وكػػاف الحكػـ المطعػوف ايػو قػد أقػػاـ قىػااه بإلءػاا التنبيػو الكتػػابل
الموقو مف النالب العاـ إلل المطعوف ىده لمل قالئ أف المحكمػئ تػرع أف الرعػؿ المسػند
إلػػل ا خيػػر لػػـ يبمػػغ حػػداد مػػف القسػػامئ يمكػػف معػػو اللػػوؿ بأنػػو ارتكػػب خطػػأ مينيػاد أو أخػػؿ

بواقبػػات وملتىػػيات وظيرتػػو إخػػالند قسػػيماد يلتىػػل توقيػػو تنبيػػو إليػػو ال اإنػػو يكػػوف قػػد
قىل لمل خالؼ ما قلده المهػرع اػ المػادة  126مػف قػانوف السػمطئ اللىػاليئ سػالرئ

الذكر ا مر الذع يعيبو بالخطأ ا تطبيؽ اللانوف
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رقية
" معايير رقية القضاة إلى وظيفة أعمى "

﴿ ﴾ 10
المررروجز  -:لػػدـ إدراج و ازرة العػػدؿ الطالنػػئ بػػيف الم ػرقيف لمدرقػػئ ا لمػػل ولػػدور الل ػرار القميػػورع
المطعوف لميو ن يهمميا لعدـ تواار لنالر وملومػات اسػتحلاقيا لمترقيػئ التػل سػنتيا الػو ازرة والمنظمػئ

لحالتيػػا ولكػػؿ أقرانيػػا المتسػػاويف معيػػا ا ػ المركػػز اللػػانونل بسػػبب لػػدـ لمميػػا باللىػػاا المػػدة الالزمػػئ
لخىوليا لمترتيش الرنل لمل ألماليا التزاـ اإلدارة لحيإ اللانوف ركوف الحكـ المطعوف ايو إلػل
ذلؾ لراض طمباتيا النعل لميو بالتناقض ومخالرئ اللانوف لمل غير أساس

( الطعن رقو  331لةنة  82ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعرردة  -:الملػػرر أف مػػا تسػػنو و ازرة العػػدؿ ا ػ ىػػذا الهػػأف ىػػو مػػف اللوالػػد والى ػوابط

المنظمػػئ التػػل تعقيزىػػا ا لػػوؿ العامػػئ إذ تيػػدؼ إلػػل التحلػػؽ مػػف اللػػالحيئ اػػيمف عيرقػػل

مػػف اللىػػاة إلػػل وظيرػػئ ألمػػل وال ػاد لمػػا يبػػيف مػػف واقػ ألمػػاليـ وتل ػارير الترتػػيش الملدمػػئ

لػنيـ خػػالؿ مػدة لمميػػـ السػابلئ باللىػػااال رواذ لػـ تعػػدرج و ازرة العػدؿ الطالنػػئ بػيف المػػرقيف
لمدرق ػػئ ا لم ػػل ول ػػدر اللػ ػرار القمي ػػورع المطع ػػوف اي ػػو غي ػػر ه ػػامؿ إياى ػػا لع ػػدـ تػ ػواار
لنالر وملومات استحلاقيا لمترقيئ بسبب لدـ لمميػا باللىػاا المػدة الالزمػئ لخىػوليا
لمترتػػيش الرنػػل لمػػل ألماليػػا طبل ػاد لملوالػػد الحاكمػػئ ا ػ ق ػرار تعيينيػػا باللىػػاا والمنظمػػئ
لحالتيػػا وكػػؿ أقرانيػػا المتسػػاويف معيػػا ا ػ المركػػز اللػػانونل تكػػوف قيػػئ اإلدارة قػػد التزمػػت

لػػحيإ اللػػانوف ال رواذ ركػػف الحكػػـ المطعػػوف ايػػو إلػػل مػػا تلػػدـ وراػػض طمباتيػػا اػػإف النعػػل
لميو بالتناقض ومخالرئ اللانوف يكوف لمل غير أساس
ررررررررررررررررر

طعون رجال القضاء ( حكو )
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﴿ح﴾

حكو
" أثر عدو اإلعالن بححالة الطمب لممرافعة بعد حضيرم عمى ميعاد الطعن فى الحكو "

﴿ ﴾ 11
الموجز  -:مواليػد الطعػف اػل ا حكػاـ سػريانيا مػف تػاريخ لػدورىا انسػتثناا مػف تػاريخ إلػالف
المحكوـ لميو بلدورىا ال ا حواؿ التل يكوف تخمؼ لف الحىور اػل قميػ القمسػات ولػدـ تلديمػو

مذكرة بداالو ـ  213مرااعات ن يءنل لف اإللالف لمـ المحكػوـ لميػو بليػاـ الخلػومئ ولػدور

الحكػـ اييػػا لمػػئ ذلػؾ لػػدـ حىػػور الطػػالنيف أمػاـ محكمػػئ انسػػتلناؼ ولػدـ تلػػديميما مػػذكرة وخمػػو
ا وراؽ مما يريد إلالنيما بإحالئ الطمب لممرااعئ بعد تحىػيره مػؤداه انرتػاح ميعػاد الطعػف أثػره

إقامئ الطعف ال الميعاد

( الطعن رقو  151لةنة  81ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /3/26

القاعرردة  -:الملػػرر  -اػػل قىػػاا محكمػػئ الػػنلض  -أف نػػص المػػادة  213مػػف قػػانوف
المرااعػػات يػػدؿ لمػػل أف المهػػرع قعػػؿ مواليػػد الطعػػف ا ػ ا حكػػاـ تسػػرع كألػػؿ
لػػاـ مػػف تػػاريخ لػػدورىا ال إن أنػػو اسػػتثنل مػػف ىػػذا ا لػػؿ ا حكػػاـ التػػل ااتػػرض

لػػدـ لمػػـ المحكػػوـ لميػػو بلػػدورىا اقعػػؿ مواليػػد الطعػػف اييػػا ن تسػػرع إن مػػف

تػػاريخ إلالنيػػا ال ومػػف بػػيف ىػػذه الحػػانت تخمػػؼ المحكػػوـ لميػػو لػػف الحىػػور ا ػ

قميػ قمسػػات المرااعػػئ المحػػددة لنظػػر الػػدلوع دوف أف يلػػدـ مػػذكرة بداالػػو اقعػػؿ
ميعػػاد الطعػػف ن يسػػرع إن مػػف تػػاريخ إلالنيػػا لممحكػػوـ لميػػو ال ون يءنػػل لػػف ىػػذا

اإللػػالف لمػػـ المحكػػوـ لميػػو بليػػاـ الخلػػومئ ولػػدور الحكػػـ اييػػا نػػو متػػل رسػػـ

الل ػػانوف ه ػػكالد خالػ ػاد لاقػ ػراا ك ػػاف ى ػػذا اله ػػكؿ وح ػػده ى ػػو ال ػػدليؿ الل ػػانونل لم ػػل
حلػػوؿ ىػػذا اإلقػراا ال ون يقػػوز انسػػتدنؿ لميػػو بػػأع دليػػؿ آخػػر ميمػػا بمءػػت قػػوة

22

طعون رجال القضاء ( حكو )

ىذا الدليؿ لما كػاف ذلػؾ ال وكػاف الثابػت بػا وراؽ أف الطػالنيف لػـ يحىػ ار قمسػات

المرااعػػئ أمػػاـ محكمػػئ انسػػتلناؼ وخمػػت ا وراؽ ممػػا يريػػد إلالنيمػػا بإحالػػئ الطمػػب
لممرااعئ بعد تحىيره ولـ يلدما مذكرة ا الدلوع ولـ يعمنا بالحكـ المطعوف ايو اإف

ميعاد الطعف يكوف مرتوحاد ويكوف الطعف قد أقيـ ا الميعاد
ررررررررررررررررر

طعون رجال القضاء ( دة ور )
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﴿د﴾

دة ور
" اإلعال نات الدة ورية إصدارها وةما ها "

﴿ ﴾ 12
المرروجز  -:اإللػػالف الدسػػتورع لػػدوره اػػل ظػػروؼ الثػػورات مػػف حكومػػئ الثػػورة لتنظػػيـ أمػػور الػػبالد
ريثمػا يوىػ الدسػتور سػػماتو لػدـ لػػزوـ انسػػترتاا لميػو مػػف الهػعب وتىػػمنو مػواد تهػػمؿ المسػػالؿ

الدستوريئ الالزمئ إلدارة هلوف البالد دوف الترليالت التل تترؾ لمدساتير

( الطعن رقو  654لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعدة  -:الملرر قانوناد أنو ال ظروؼ الثورات تلػدر حكومػئ الثػورة إلالنػاد دسػتورياد أو
أكثر لتنظيـ أمور البالد ريثما يوى دستور ينظـ كاائ سمطات الدولػئ والحلػوؽ والحريػات

لممػ ػواطنيف ال ويتمي ػػز اإلل ػػالف الدس ػػتورع ل ػػف الدس ػػتور ال ػػدالـ بأن ػػو يل ػػدر ل ػػف الس ػػمطئ
الحاكمػػئ ون يمػػزـ انسػػترتاا لميػػو مػػف قانػػب الهػػعب ويتىػػمف مػواد محػػددة تهػػمؿ المسػػالؿ
الدستوريئ الالزمئ إلدارة هلوف البالد دوف الترليالت التل تترؾ لادة لمدساتير
" إصدار اإلعالن الدة ورى من الةمطة الواقعية بالفعل الثورى "

﴿ ﴾ 13
المرررررروجز  -:إل ػ ػػدار المقم ػ ػػس ا لم ػ ػػل لملػ ػ ػوات المس ػ ػػمحئ لل ػ ػػب ث ػ ػػورة ين ػ ػػاير إلالنػ ػ ػاد دس ػ ػػتورياد ا ػ ػػل
 2011/2/13ىمنو تعطيؿ دستور  1971وحؿ مقمسل الهعب والهورع وتوليو إدارة هلوف البالد

مؤداه انعداـ المؤسسػات السياسػيئ التػل تػدير الدولػئ وحمولػو محميػا بالرعػؿ الثػورع وبلػوة ا مػر الواقػ

السياس ػ ػ ػ ػػل إقػ ػ ػ ػ ػراا اس ػ ػ ػ ػػترتاا ه ػ ػ ػ ػػعبل ي ػ ػ ػ ػػوـ  2011/3/19لم ػ ػ ػ ػػل تع ػ ػ ػ ػػديؿ بع ػ ػ ػ ػػض مػ ػ ػ ػ ػواد دس ػ ػ ػ ػػتور

طعون رجال القضاء ( دة ور )
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 1971لبن ػػاا مؤسس ػػات وىيل ػػات الدول ػػئ الديملراطي ػػئ ووىػ ػ الدس ػػتور القدي ػػد مواال ػػئ اله ػػعب لم ػػل
التع ػػديالت أثػ ػره ل ػػدور اإلل ػػالف الدس ػػتورع ا ػػل  2011/3/30ممتزمػ ػاد با حك ػػاـ المس ػػترتل لميي ػػا
وبالنظاـ المؤقت إلدارة الدولئ

( الطعن رقو  654لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعدة  -:إذ كاف المقمس ا لمػل لملػوات المسػمحئ الػذع تػولل إدارة الػبالد خػالؿ الرتػرة

اننتلاليئ التل أللبت ثورة الخامس والعهريف مف يناير  2011قػد ألػدر إلالنػاد دسػتورياد

اػػل  13مػػف اب اريػػر  2011نػػص ايػػو لمػػل تعطيػػؿ دسػػتور  1971وحػػؿ مقمسػػل الهػػعب
والهورع وتولل المقمس ا لمل لملػوات المسػمحئ إدارة هػلوف الػبالد ال وبػذلؾ الػد انعػدمت

المؤسسات السياسيئ التل كانت تدير الدولئ وحؿ محميا المقمػس ا لمػل لملػوات المسػمحئ بالرعػؿ

الثػػورع وبلػػوة ا مػػر الواق ػ السياسػػل لمػػبالد اػػل حالػػئ الىػػرورة ال حتػػل يػػتـ إنهػػاا المؤسسػػات القديػػدة

لمدولػػئ ال وقػػد أعقػػرع اسػػترتاا لمهػػعب يػػوـ  19مػػف مػػارس  2011لمػػل أسػػموب تكػػويف ىػػذه المؤسسػػات
التل تبنل لمييا ىيلات الدولئ الديملراطيئ القديدة بدااد بمقمسل الهعب والهورع ثـ رلاسئ القميوريئ
ووى ػ الدسػػتور القديػػد مػػف خػػالؿ تعػػديؿ لػػبعض م ػواد دسػػتور  1971واػػل ىػػوا مػػا أسػػررت لنػػو
نتيقػػئ انسػػترتاا مػػف المواالػػئ لمػػل التعػػديالت الدسػػتوريئ المطروحػػئ الػػد قػػرر المقمػػس ا لمػػل لملػوات

المسمحئ ال بيانو اللادر بتاريخ  23مف مارس  2011إلدار إلالف دستورع لتنظيـ السمطات ال
المرحمئ اننتلاليئ يتىمف أحكاـ المواد التل وااؽ لمييا الهعب لمعمػؿ بملتىػاىا ولحػيف اننتيػاا مػف

انتخاب السمطئ التهريعيئ وانتخاب رليس القميوريػئ ال الػدر اإللػالف الدسػتورع اػل  30مػف مػارس

 2011ممتزماد با حكاـ المسترتل لمييا وبالنظاـ المؤقت إلدارة الدولئ حتل يبدأ تهكيؿ مؤسساتيا

" أثر زوال الحالة الثورية عمى إصدار اإلعالنات الدة ورية "

﴿ ﴾ 14
المرررررروجز  -:انتخػ ػ ػػاب الطػ ػ ػػالف ا وؿ رليس ػ ػ ػاد لمقميوريػ ػ ػػئ وال ػ ػ ػاد لالػ ػ ػػالف الدسػ ػ ػػتورع اللػ ػ ػػادر اػ ػ ػػل
 2011/3/30تحديػػد المػػادة  56منػػو اختلالػػاتو والتػػل لػػيس منيػػا إلػػدار اإللالنػػات الدسػػتوريئ

إل ػ ػػداره لالالنػػ ػػيف الدسػػ ػػتورييف المػػ ػػؤرخيف  2012/11/21ال  2012/12/8س ػ ػػند الل ػ ػ ػرار موىػػ ػػوع

طعون رجال القضاء ( دة ور )
التػػدالل
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مػػؤداه لػػدورىما ممػػف ن يممػػؾ ونيػػئ إلػػدارىما لمػػئ ذلػػؾ زواؿ الحالػػئ الثوريػػئ بعػػد

مباه ػرتو لسػػمطتو الهػػرليئ لػػدـ ق ػواز لمػػؿ السػػمطئ التػػل تتكػػوف وال ػاد لمهػػرليئ الدسػػتوريئ خالا ػاد ليػػا
والعودة لمهرليئ الثوريئ أثر ذلؾ انتراا لرئ اإللالنات الدسػتوريئ لػف ىػذيف اللػ ارريف ممػا ينزليمػا

مف ملاؼ ا لماؿ السياسيئ التػل تتػأبل لمػل الرقابػئ اللىػاليئ إلػل درؾ اللػ اررات اإلداريػئ الخاىػعئ

ليا

( الطعن رقو  654لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعررردة  -:إذ تػػـ انتخػػاب رلػػيس القميوريػػئ الطػػالف ا وؿ بلػػرتو وتػػولل عسػػدة حكػػـ
الػػبالد بتػػاريخ  30مػػف يونيػػو  2012لمػػل سػػند مػػف نلػػوص اإللػػالف الدسػػتورع ( اللػػادر
ا ػ  ) 2011/3/30والػػذع حػػدد اختلالػػاتو لمػػل النحػػو المنلػػوص لميػػو اػػل المػػادة
 56من ػػو والت ػػل ل ػػيس م ػػف بيني ػػا س ػػمطئ إل ػػدار اإللالن ػػات الدس ػػتوريئ ال ا ػػإف اإللالن ػػيف
الدسػ ػػتورييف اللػ ػػادريف مػ ػػف الطػ ػػالف ا وؿ بلػ ػػرتو بتػ ػػاريخل  21مػ ػػف نػ ػػوامبر و 8مػ ػػف
ديسمبر  2012سند اللرار القميورع موىوع التػدالل يكونػاف لػادريف ممػف ن يممػؾ ونيػئ
إلػػدارىما بعػػد أف ازلػػت الحالػػئ الثوريػػئ وألػػبإ رلػػيس القميوريػػئ يباهػػر سػػمطئ هػػرليئ
بحكػػـ انتخابػػو رليس ػاد لمػػبالد بلػػالحيات محػػددة ن تمكنػػو مػػف إلػػدار تمػػؾ اإللالنػػات

االسػمطئ التػل تتكػػوف والػاد لمهػرليئ الدسػػتوريئ ن يقػوز ليػا أف تعمػػؿ خالاػاد لػذلؾ حتػػل ن

تتنكػػر سػػاس وقودىػػا ال ذلػػؾ أف العػػودة لمهػػرليئ الثوريػػئ بعػػد اتبػػاع الهػػرليئ الدسػػتوريئ
ييدر أيئ خطوة قرت ال سبيؿ بموغ ىدؼ الثورة القػوىرع المتعمػؽ برػرض سػيادة اللػانوف
ال م ػ ػ مػ ػػا يتلػ ػػؿ بػ ػػذلؾ مػ ػػف إطالػ ػػئ الرت ػ ػرة اننتلاليػ ػػئ باىػ ػػطراباتيا وقالقميػ ػػا لمػ ػػل كااػ ػػئ
ا لعدة ومف ثـ ال ولما تلدـ ال اإنو ينترل لػف اللػ ارريف اللػادريف مػف رلػيس القميوريػئ
الطػ ػػالف ا وؿ بتػ ػػاريخل 21مػ ػػف نػ ػػوامبر و 8مػ ػػف ديسػ ػػمبر  2012لػ ػػرئ اإللالنػ ػػات
الدستوريئ مما ينزليا مف ملاؼ ا لماؿ السياسيئ التل تتأبل لمل الرقابئ اللىاليئ إلل
درؾ الل اررات اإلداريئ الخاىعئ لمرقابئ اللىاليئ لمل ألماؿ اإلدارة التػل تلػوـ لمػل سػند
إلالا لرايئ الهرليئ
مف سيادة اللانوف وخىوع الدولئ حكامو
د

طعون رجال القضاء ( دة ور )
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" شروط نفا ما ر ب عمى اإلعالنات الدة ورية من ثار وفق ا لممادة  236من
دة ور " 2112

﴿ ﴾ 15
الموجز  -:استمرار نراذ آثار ما ترتب لمل اإللالنات الدستوريئ اللادرة منذ  2011/2/11وحتل
تاريخ العمؿ بالدستور ال  2012/12/25المادة  236منو هرطو لدورىا لحيحئ ممف يممؾ

إلدارىا الداف الل اررات اإلداريئ رواف ولرت بأنيا إلالنات دستوريئ لملومات لحتيا
للمتيا مف البطالف لمئ ذلؾ

أثره

لدـ

( الطعن رقو  654لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعررردة  -:مر ػػاد ال ػػنص ا ػػل الم ػػادة  236م ػػف الدس ػػتور الح ػػالل الل ػػادر ا ػػل ديس ػػمبر
 2012والمعمػ ػػوؿ بػ ػػو منػ ػػذ  25مػ ػػف ديسػ ػػمبر  2012أف اسػ ػػتمرار نرػ ػػاذ مػ ػػا ترتػ ػػب لمػ ػػل
اإللالن ػ ػػات الدسػ ػ ػتوريئ الل ػ ػػادرة ا ػ ػػل الرتػ ػ ػرة ( م ػ ػػف  2011/2/11وحت ػ ػػل ت ػ ػػاريخ العم ػ ػػؿ
بالدسػ ػػتور ا ػ ػػل  ) 2012/12/25م ػ ػػف آث ػ ػػار إنمػ ػػا ينل ػ ػػرؼ إل ػ ػػل اإللالن ػ ػػات الدس ػ ػػتوريئ
اللحيحئ اللادرة ممف يممؾ إلدارىا ال أما غيرىا مف ق اررات إداريئ رواف ولػرت بأنيػا
إلالنات دستوريئ اال لالـ ليا مف الػبطالف متػل كانػت ااقػدة لملوماتيػا مػف اللػحئ ال
إذ لػػيس مػػف هػػأف مػػادة الدسػػتور المػػذكورة أف تػػرد قػ ار ادر معػػدوماد إلػػل الحيػػاة ال ون أف تسػػبغ
اللحئ لمل قرار ولد باطالد ال ون أف تءير مف طبيعتو اتمحلو بألماؿ السيادة
ررررررررررررررررر
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﴿ص﴾

صندوا المدمات الصحية والج ماعية
ألعضاء الهيئات القضائية

" شروط حمل الصندوا أ عاب المبير األجنبى القائو بحجراء جراحة لعضو الهيئة
القضائية "

﴿ ﴾ 16
المررروجز  -:تمت ػ المنتر ػ بخػػدمات لػػندوؽ الخػػدمات اللػػحيئ وانقتماليػػئ لىػػاا الييل ػات اللىػػاليئ
ب ػػإقراا الرح ػػوص المعممي ػػئ اح ػػوص ا ه ػػعئ والعممي ػػات القراحي ػػئ ا ػػل ا ػػروع الط ػػب المختمر ػػئ ورود لب ػػارة

العمميات القراحيئ بالمادة /15ج مػف قػرار وزيػر العػدؿ رقػـ  4583لسػنئ  1981واىػحئ الدنلػئ لمػل أنيػا
تعنل كؿ ما تتطمبػو مػف تكػاليؼ اػل سػبيؿ إتماميػا ومنيػا ملػاريؼ الطبيػب مقرييػا لػدـ ورود قيػد لمػل

قنسيتو مؤداه التزاـ اللندوؽ بآداا كامؿ نرلات ىذه العمميات التل أقريػت بالمستهػريات المتعاقػد معيػا
ومنيا أتعاب مقرييا هرطو ىرورة اللياـ بيا لممنتر

ثبوت أف حالػئ الطػالف المرىػيئ اسػتمزمت قيػاـ

الخبير ا قنبل بإقراا قراحئ لػو أثػره وقػوب التػزاـ اللػندوؽ بتحمػؿ كااػئ نرلاتيػا هػاممئ أتعػاب الخبيػر
مخالرئ الحكـ المطعوف ايو ىذا النظر خطأ

( الطعن رقو  28لةنة  82ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /5/28
القاعدة  -:مراد النص ا المادة  15الواردة ا البػاب الثػانل (الخػاص بنظػاـ الخػدمات
الل ػػحيئ ) م ػػف قػ ػرار وزي ػػر الع ػػدؿ رق ػػـ  4583لس ػػنئ  1981بتنظ ػػيـ ل ػػندوؽ الخ ػػدمات
اللػػحيئ وانقتماليػػئ لىػػاا الييلػػات اللىػػاليئ لمػػل أف تهػػتمؿ الخػػدمات اللػػحيئ
هػ ػ ػػلوف العػ ػ ػػالج والرلايػ ػ ػػئ الطبيػ ػ ػػئ اآتيػ ػ ػػئ ( :أ) العػ ػ ػػالج الطبػ ػ ػػل الػ ػ ػػذع يؤديػ ػ ػػو ا طبػ ػ ػػاا
ا خلػػاليوف ا ػ اػػروع الطػػب المختمرػػئ ا ػ ليػػادات اللػػندوؽ أو العيػػادات الخال ػػئ
(ب) العالج واإلقامئ بالمستهر أو الملحئ (ج) العمميات القراحيئ
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مم ػػا مرػ ػػاده أف لممنتر ػ ػ التمت ػ ػ بػ ػػإقراا الرحػ ػػوص المعمميػ ػػئ واحػ ػػوص ا هػ ػػعئ والعمميػ ػػات
القراحيػػئ ا ػ اػػروع الطػػب المختمرػػئ بػػأع مػػف المستهػػريات المتعاقػػدة ال رواذ وردت لبػػارة

العمميػػات القراحيػػئ بػػالرلرة (ج) سػػالرئ البيػػاف لمػػل نحػػو واىػػإ ا ػ دنلتيػػا لمػػل أنيػػا

تعنػػل كػػؿ مػػا تتطمبػػو العمميػػات القراحيػػئ مػػف تكػػاليؼ ا ػ سػػبيؿ إتماميػػا وال ػاد لمظػػروؼ
اللحيئ الداليئ إلل تحليؽ الءايئ المسػتيدائ ال ومنيػا بالىػرورة وبحكػـ المػزوـ ملػاريؼ

الطبيػػب الػػذع يقرييػػا ال ولػػـ يػػورد الػػنص قيػػداد لمػػل قنسػػيئ ىػػذا الطبيػػب ولػػـ يهػػترط أف

يكػػوف وطني ػاد ومػػف ثػػـ يمتػػزـ اللػػندوؽ بػػأداا كامػػؿ نرلػػات العمميػػات القراحيػػئ التػػل تقػػرع
بالمستهػػريات المتعاقػػدة ومنيػػا أتعػػاب مقرييػػا بحسػػبانيا قػػزااد ن يتقػ أز مػػف ىػػذه النرلػػات

وذلؾ متل اقتىت الىرورة اللحيئ لممنترػ الليػاـ بيػذا اإلقػراا لمػا كػاف ذلػؾ ال وكػاف

البيف مف الخطاب المؤرخ  2011/9/25اللادر لف المركػز الطبػل العػالمل الملػدـ مػف
الطالف أماـ محكمػئ الموىػوع أف حالػئ الطػالف اللػحيئ اسػتدلت لرىػو لمػل الخبيػر
الطبػل ا قنبػل ال ازلػر لممركػػز اػ الوقػت الػػذع كػاف الطػالف محقػػو ادز بػو لمعػالج اأولػػل
بإقراا تدخؿ ق ارحػل لمػل الترلػيؿ الػوارد بػالتلرير ال ولمػا كانػت حالػئ الطػالف المرىػيئ

قد اسػتمزمت قيػاـ الخبيػر ا قنبػل بػإقراا تمػؾ الق ارحػئ ومػف ثػـ يىػحل اللػندوؽ ممتزمػاد

بتحمؿ كاائ نرلات ىذا التدخؿ القراحل هاممئ أتعاب الخبير التػل ىػل قػزا ن يتقػ أز مػف

ىػػذه النرلػػات ال رواذ خػػالؼ الحكػػـ المطعػػوف ايػػو ىػػذا النظػػر وقىػػل بػػراض الػػدلوع ال اإنػػو
يكوف قد أخطأ ا تطبيؽ اللانوف
ررررررررررررررررر

طعون رجال القضاء ( قانون )
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﴿ؽ﴾

قانون
" عديل قانون الةمطة القضائية ير جائز إل بقانون صادر من الةمطة ال شريعية "

﴿ ﴾ 17
الموجز  -:انتياا المحكمئ إلل انتراا ولؼ اإللػالف الدسػتورع لػف اللػ ارريف اللػادريف مػف الطػالف
ا وؿ بلػرتو بتػػاريخل  2012/11/21ال  2012/12/8وأنيمػا مقػػرد قػ ارريف إداريػيف تىػػمف اللػرار

ا وؿ اػػل مادتػػو الثالثػػئ تعػػديالد للػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ بتوقيػػت مػػدة ونيػػئ النالػػب العػػاـ بقعميػػا أرب ػ

سػنوات وبسػرياف ىػذا الػػنص لمػػل مػف يهػػءؿ المنلػب بػػأثر اػػورع لػدـ قػواز تنظػيـ ذلػػؾ إن بلػػانوف

لػػادر مػػف السػػمطئ التهػريعيئ لمػػئ ذلػػؾ مساسػػو بحلػػوؽ منلػػب النالػػب العػػاـ وىػػماناتو المتلػػمئ

باستلالؿ اللىاا

( الطعن رقو  654لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعرردة  -:إذ كانػػت المحكمػػئ قػد انتيػػت إلػػل أف اللػ ارريف اللػػادريف مػػف الطػػالف ا وؿ
بلػػرتو بتػػاريخل  21مػػف نػػوامبر و 8مػػف ديسػػمبر  2012ينترػػل لنيمػػا ولػػؼ اإللػػالف
الدسػ ػػتورع للػ ػػدورىما ممػ ػػف ن ونيػ ػػئ لػ ػػو اػ ػػل إلػ ػػدارىما وأنيمػ ػػا مقػ ػػرد ق ػ ػ ارريف إداريػ ػػيف
يخىػػعاف لمرقابػػئ اللىػػاليئ ال وكػػاف مػػا تىػػمنو اللػرار ا وؿ اػػل مادتػػو الثالثػػئ مػػف تعػػديؿ
للانوف السمطئ اللىاليئ يتعمؽ بتوقيت مدة ونيئ النالب العاـ بقعميا أرب سػنوات بعػد أف
كانػػت مطملػػئ ال وبس ػرياف ىػػذا الػػنص لمػػل مػػف يهػػءؿ المنلػػب بػػأثر اػػورع ال وكػػاف ىػػذا
اللػرار اػػوؽ أنػػو مقػػرد مػػف قػػوة اللػػانوف اإنػػو يمػػس حلػػوؽ منلػػب النالػػب العػػاـ وىػػماناتو
ممػػا يتلػػؿ باسػػتلالؿ اللىػػاا وىػػو مػػا ن يقػػوز تنظيمػػو إن بلػػانوف لػػادر مػػف السػػمطئ
التهريعيئ

31
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" عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة ل ينظو بأداة شريعية أدنى من القانون "

﴿ ﴾ 18
الموجز  -:لزؿ اللىاة وألىاا النيابئ العامئ مف وظالريـ لدـ قواز تنظيميا بأداة تهريعيئ أدنل
مرتبػئ مػػف اللػانوف المادتػػاف  46ال  47مػف اإللػػالف الدسػتورع اللػػادر اػل  2011/3/30تىػػمف
اللرار اللادر مف الطالف ا وؿ بلرتو بتاريخ  2012/11/21تحديد مدة ونيػئ النالػب العػاـ بقعميػا
أرب سنوات وبسرياف ذلؾ لمل مػف يهػءؿ المنلػب بػأثر اػورع مػؤداه مخالرػئ ىػذا اللػرار لالػالف
الدسػػتورع أث ػره لػػدـ قيامػػو لمػػل أسػػاس مػػف الهػػرليئ وتعييبػػو بعيػػب قسػػيـ يعػػدـ أث ػره اختلػػاص

الدوالر المدنيئ بمحكمئ استلناؼ اللاىرة بالرلؿ اػل طمبػات إلءػاا اللػ اررات القميوريػئ متػل كػاف مبنػل

الطمب مخالرئ اللوانيف ـ  83ؽ السمطئ اللىاليئ المعدلئ بؽ  142لسنئ  2006ن هأف لممحكمئ
الدستوريئ ال ذلؾ التزاـ الحكـ المطعوف ايو ذلؾ لحيإ

( الطعن رقو  654لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113/7/2
القاعرردة  -:الػػنص اػػل المػػادتيف  46ال  47مػػف اإللػػالف الدسػػتورع اللػػادر اػػل  30مػػف
مػػارس 2011ال المعمػػوؿ بػػو اػػل تػػاريخ لػػدور الل ػرار رقػػـ  386لسػػنئ  2012موىػػوع
الت ػػدالل ي ػػدؿ – ولم ػػل م ػػا ق ػػرع ب ػػو قى ػػاا محكم ػػئ ال ػػنلض – لم ػػل أف ل ػػزؿ اللى ػػاة
وألىاا النيابئ العامئ مف وظالريـ ىو مف ا مػور التػل ن يقػوز تنظيميػا بػأداة تهػريعيئ
أدنػل مرتبػػئ مػف اللػػانوف ال اػإف اللػرار اللػػادر مػف الطػػالف ا وؿ بتػاريخ  21مػػف نػػوامبر
 2012ايما تىمنو مف تحديد لمدة ونيػئ النالػب العػاـ بقعميػا أربػ سػنوات وبسػرياف ىػذا
الػػنص لمػػل مػػف يهػػءؿ المنلػػب بػػأثر اػػورع يكػػوف غيػػر قػػالـ لمػػل أسػػاس مػػف الهػػرليئ ال
ومه ػ ػػوباد بعي ػ ػػب قس ػ ػػيـ يقعم ػ ػػو ل ػ ػػديـ ا ث ػ ػػر ال ون وق ػ ػػو لمتح ػ ػػدع ا ػ ػػل ى ػ ػػذا الل ػ ػػدد ب ػ ػػأف
انختلاص ال ىذا الهأف ينعلػد لممحكمػئ الدسػتوريئ العميػا ال ذلػؾ أنػو لػالوة لمػل ليػب

لػدـ المهػروليئ الػػذع هػاب اللػرار سػػالؼ الػذكر اػإف مخالرتػػو حكػاـ اإللػالف الدسػػتورع
اللػػادر اػػل  30مػػف مػػارس  2011إنمػػا ىػػل لمػػل سػػبيؿ التأكيػػد ن التأسػػيس ال امػػف ثػػـ
ووالػ ػ ػ ػ ػ ػاد ل ػ ػ ػ ػ ػػنص الم ػ ػ ػ ػ ػػادة  83م ػ ػ ػ ػ ػػف ق ػ ػ ػ ػ ػػانوف الس ػ ػ ػ ػ ػػمطئ اللى ػ ػ ػ ػ ػػاليئ المعدل ػ ػ ػ ػ ػػئ بالل ػ ػ ػ ػ ػػانوف
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رق ػػـ  142لس ػػنئ  2006تخ ػػتص ال ػػدوالر المدني ػػئ بمحكم ػػئ اس ػػتلناؼ الل ػػاىرة دوف غيرى ػػا
بالرلؿ ال طمب إلءاا الل اررات القميوريئ متػل كػاف مبنػل الطمػب مخالرػئ اللػوانيف رواذ

خمػػص الحكػػـ المطعػػوف ايػػو إلػػل أف الل ػرار اللػػادر مػػف الطػػالف ا وؿ بتػػاريخ  21مػػف
نػ ػػوامبر  2012مرتلػ ػػر لسػ ػػنده الدسػ ػػتورع أو اللػ ػػانونل اػ ػػل تعػ ػػديؿ أحكػ ػػاـ قػ ػػانوف السػ ػػمطئ
اللىاليئ ورتب لمل ذلػؾ أنػو ن يلػمإ أساسػاد للػدور اللػرار القميػورع رقػـ  386لسػنئ

 2012ايما تىمنو مف لزؿ المطعوف ىده مػف منلػب النالػب العػاـ وتعيػيف آخػر بػدند
منو ال اإنو يكوف قد التزـ لحيإ حكـ اللانوف مبرااد مف قالئ الخطأ ال تطبيلو
ررررررررررررررررر

قرار إدارى
" عييب القرار اإلدارى بعيب إةاءة اة عمال الةمطة والنح ار

بها "

﴿ ﴾ 19
الموجز  -:ليب إسااة استعماؿ السمطئ أو اننحراؼ بيا مف العيوب الللػديئ اػل السػموؾ اإلدارع
ماىيتو تنكب اإلدارة الءايئ مف إلدار اللرار وقو الملمحئ العامئ أو إلداره ببالػث ن يمػت ليػا
ىو ليب يهوب اللرار متل كػاف يرمػل إلػل تحليػؽ لػالإ معػيف يختمػؼ لػف اللػالإ العػاـ كتحليػؽ

ملمحئ هخليئ أو لدوره بداا سياسل بتدخؿ مف رقاؿ حزب ا غمبيئ الحاكـ

( الطعن رقو  654لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعدة  -:إذا تبيف لممحكمػئ أف اللػرار اإلدارع معيػب بعيػب إسػااة اسػتعماؿ السػمطئ أو
اننحراؼ بيا ال وىو مف العيوب الللديئ ال السػموؾ اإلدارع التػل قواميػا أف يكػوف لػدع
اإلدارة قل ػػد إس ػػااة اس ػػتعماؿ الس ػػمطئ أو اننحػ ػراؼ بي ػػا ب ػػأف يه ػػوب الءاي ػػئ م ػػف إل ػػدار
اللػ ػ ػ ػرار اإلدارع لي ػ ػ ػػب ب ػ ػ ػػأف تنكب ػ ػ ػػت اإلدارة وق ػ ػ ػػو المل ػ ػ ػػمحئ العام ػ ػ ػػئ الت ػ ػ ػػل يق ػ ػ ػػب أف
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يتءياىػػا الل ػرار ال أو أف تكػػوف ق ػد ألػػدرتو ببالػػث ن يمػػت لتمػػؾ الملػػمحئ ال أع أف لػػدع
قيئ اإلدارة قلد إسػااة اسػتعماؿ السػمطئ أو اننحػراؼ بيػا ال وىػو ليػب متلػؿ باليػدؼ
مػف إلػدار اللػرار الػذع يرمػل إليػػو المهػرع ومػػف أقمػو مػنإ اإلدارة سػػمطئ إلػداره ال وىػػذا
العيػػب يهػػوب الل ػرار حتػػل لػػو كػػاف يرمػػل إلػػل تحليػػؽ لػػالإ معػػيف ولكنػػو يختمػػؼ لػػف
اللالإ العاـ المللود ألالد وقد يكوف الداا إلػل اننحػراؼ تحليػؽ ملػمحئ هخلػيئ
أو تحليؽ داا سياسل وىو تدخؿ ذوع النروذ مف رقاؿ حزب ا غمبيئ وىو المتولل زمػاـ

الحكـ ال البالد ال إلداره
" أثر ممالفة القرار اإلدارى وجه المصمحة العامة "

﴿ ﴾ 20
الموجز  -:تنكػب الطػالف ا وؿ عملػدر اللػ اررات وقػو الملػمحئ العامػئ التػل يقػب أف يتءياىػا اللػرار
اإلدارع إلػػل لػػالإ مءػػاير بػػداا مػػف تػػدخؿ ذوع النرػػوذ مػػف رقػػاؿ الحػػزب الحػػاكـ مػػؤداه لػػدور
الل ارريف المؤرخيف  2012/11/21ال  2012/12/8معيبيف بعيب إسااة استعماؿ السمطئ لف قلد

لمئ ذلؾ اقتراؤه بولرو رليس السمطئ التنريذيئ لمل سػمطئ القمعيػئ التأسيسػيئ التػل تخػتص بوىػ
الوثيلػػئ الدسػػتوريئ والتػػل تعمػػو لمػػل قمي ػ سػػمطات الدولػػئ بإلػػدار مػػا أطمػػؽ لميػػو إلالن ػاد دسػػتورياد

انتياا الحكـ المطعوف ايو إلل راض دا الطالنيف بعدـ قواز نظر الدلوع ننتراا ونيئ اللىاا لف

رقابئ اإللالنات الدستوريئ نتيقو لػحيحئ لمحكمػئ الػنلض تلػحيإ مػا وقػ بػالحكـ مػف خطػأ اػل
بعض التلريرات اللانونيئ واستكماليا دوف أف تنلىو

( الطعن رقو  654لةنة  83ا " رجال القضاء " جمةة ) 2113 /7/2
القاعدة  -:إذ كاف الل ارراف اللادراف مف رلػيس القميوريػئ بتػاريخل  21مػف نػوامبر و8
مف ديسمبر  2012قد قااا معيبيف بعيػب إسػااة اسػتعماؿ السػمطئ لػف قلػد ال إذ تنكػب
ملػػدرىا وقػػو الملػػمحئ العامػػئ التػػل يقػػب أف يتءياىػػا الل ػرار اإلدارع وىػػو ليػػب يتلػػؿ
باليػػدؼ مػػف إلػػدارىا تحػػت مسػػمل لػػالإ معػػيف يءػػاير اللػػالإ العػػاـ ال بػػؿ بػػداا مػػف
ت ػػدخؿ ذوع النر ػػوذ م ػػف رق ػػاؿ ح ػػزب ا كثري ػػئ الح ػػاكـ ال اىػ ػالد ل ػػف أن ػػو روالم ػػاند لحك ػػـ
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المادة  60مف اإللػالف الدسػتورع اللػادر بتػاريخ  30مػف مػارس  2011الػد تكونػت بتػاريخ
 12مف يونيو  2012القمعيئ التأسيسيئ والتل اىػطمعت بػدورىا اػل إلػداد مهػروع الدسػتور
القديػ ػػد لمػ ػػبالد خػ ػػالؿ سػ ػػتئ أهػ ػػير يطػ ػػرح بعػ ػػدىا لالسػ ػػترتاا الهػ ػػعبل ال ولمػ ػػا كانػ ػػت السػ ػػمطئ
التأسيسػػيئ التػػل تخػػتص بوى ػ الوثيلػػئ الدسػػتوريئ تعمػػو لمػػل قمي ػ سػػمطات الدولػػئ ال إذ ىػػل
نتػػاج لمميػػا ال بالتبػػار أنيػػا السػػمطئ المنهػػلئ لءيرىػػا مػػف السػػمطات ال امػػا كػػاف لمطػػالف ا وؿ
بولػػرو رلػػيس السػػمطئ التنريذيػػئ أف يقتػػرئ لمػػل سػػمطئ تمػػؾ القمعيػػئ التأسيسػػيئ اػػل  21مػػف
نوامبر  2012ويلدر ما أطمػؽ لميػو إلالنػاد دسػتورياد ال ومػا كػاف لػو أف يرعػؿ وقػد كانػت
تمؾ القمعيئ قػد هػارات لمػل اننتيػاا مػف إلػداد مهػروع الدسػتور ال وبالرعػؿ تلػدمت بػو بعػد
ٍ
أياـ معدودات بتػاريخ ا وؿ مػف ديسػمبر  2012إلػل الطػالف ا وؿ الػذع ألػدر اللػرار رقػـ

 297لسنئ  2012بدلوة النػاخبيف لالسػترتاا لميػو يػوـ  15مػف ديسػمبر  2012ال رواذ انتيػل
الحكـ المطعوف ايػو إلػل اللىػاا بعػدـ قبػوؿ داػ الطػالنيف بعػدـ قػواز نظػر الػدلوع وبقػواز

نظرىا اإنو يكوف قد انتيل إلل النتيقئ اللحيحئ ون يعيبو مػف بعػد خطػأه اػل بعػض تلري ارتػو
اللانونيػػئ أو قلػػوره اييػػا ال إذ لمحكمػػئ الػػنلض أف تلػػحإ تمػػؾ التلري ػرات وتسػػتكمميا دوف أف
تنلىو
" شروط ان هاء المصومة فى دعوى إلغاء القرار اإلدارى "

﴿ ﴾ 21
الموجز  -:انتياا الخلومئ ال دلوع اإللءاا لند إلءاا القيئ اإلداريئ لملرار المطعػوف ايػو هػرطو
أف يكػػوف اإللءػػاا اػػل حليلتػػو سػػحباد لمل ػرار بػػأثر رقعػػل يرتػػد إلػػل تػػاريخ لػػدوره لمػػئ ذلػػؾ انتيػػاا

المحكم ػ ػ ػػئ إل ػ ػ ػػل أف اللػ ػ ػ ػ ارريف الل ػ ػ ػػادريف م ػ ػ ػػف الط ػ ػ ػػالف ا وؿ بل ػ ػ ػػرتو بت ػ ػ ػػاريخل  2012/11/21ال
 2012/12/8ينترػل لنيمػػا لػرئ اإللػػالف الدسػػتورع مػؤداه لػػدـ انلػراؼ نػص المػػادة  236مػػف
الدستور إلييما مػف حيػث نرػاذ آثارىمػا أثػره بلػاا ملػمحئ المطعػوف ىػده قالمػئ اػل الػدلوع التػزاـ

الحكـ المطعوف ايو ىذا النظر لحيإ

( الطعن رقو  654لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113/7/2
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القاعرردة  -:إذ كانػػت المحكمػػئ قػػد انتيػػت إلػػل أف الل ػ ارريف اللػػادريف مػػف الطػػالف ا وؿ
بلػػرتو بتػػاريخل 21مػػف نػػوامبر و 8مػػف ديسػػمبر  2012ينترػػل لنيمػػا لػػرئ اإللػػالف
الدسػػتورع للػػدورىما ممػػف ن ونيػػئ لػػو اػػل إلػػدارىما ال اػػال ينلػػرؼ إلييمػػا نػػص المػػادة
 236مػػف الدسػػتور مػػف حيػػث نرػػاذ آثارىمػػا رواف عولػػرا بأنيمػػا مػػف اإللالنػػات الدسػػتوريئ ال
ومػػف ثػػـ تبلػػل ملػػمحئ المطعػػوف ىػػده قالمػػئ اػػل الػػدلوع ال لمػػا ىػػو ملػػرر مػػف أف إلءػػاا
القيئ اإلداريئ للرار مطعوف ايو أماـ قاىل المهروليئ ن يترتب لميو انتيػاا الخلػومئ
إن إذا كػػاف مػػا قامػػت بػػو القيػػئ اإلداريػػئ مػػف إلءػػاا لملػرار ىػػو اػػل حليلػػئ تكييرػػو اللػػانونل
مقيباد لكامػؿ طمػب اراػ دلػوع اإللءػاا ال أع أف يكػوف اإللءػاا اػل حليلتػو اللانونيػئ سػحباد
لملرار ال متل كاف ذلؾ قال ادز قانوناد ال بأثر رقعػل يرتػد إلػل تػاريخ لػدور اللػرار المطعػوف

ايػػو ال اب ػػذلؾ وح ػػده يتحلػػؽ كام ػػؿ طم ػػب ارا ػ دل ػػوع اإللء ػػاا ال إذ إف طمػػب اإللء ػػاا إنم ػػا
يستيدؼ إلداـ اللرار غير المهروع مف تاريخ لدوره م ما يترتب لمل ذلؾ مػف آثػار ال

رواذ التػزـ الحكػػـ المطعػػوف ايػػو ىػذا النظػػر اػػإف النعػػل لميػػو بيػذا الهػػؽ يىػػحل لمػػل غيػػر
أساس
" المصمحة فى دعوى إلغاء القرار اإلدارى "

﴿ ﴾ 22
المرروجز  -:لػػدور ق ػرار لػػزؿ المطعػػوف ى ػده مػػف منلػػب النالػػب العػػاـ وتعيػػيف آخػػر بػػدند منػػو قبػػؿ
لػ ػػدور الدسػ ػػتور إبػ ػػاف س ػ ػرياف الل ػ ػرار اللػ ػػادر مػ ػػف الطػ ػػالف ا وؿ بلػ ػػرتو بتػ ػػاريخ 2012/11/21

والمسمل إلالناد دستورياد مستنداد إلل المادة الثالثئ منػو مػؤداه لػدـ لػدور اللػرار المطعػوف ايػو اػل

ظؿ سرياف الدستور القديد ونراذاد حكامو أثره تواار الملمحئ لممطعوف ىده ال طمباتو بالتبػاره

هػػاغالد لممنلػػب ومتمتع ػاد بحلػػانتو وقػػت لػػدور الل ػرار والػػذع ترتػػب لميػػو لزلػػو منػػو قىػػاا الحكػػـ
المطعػػوف ايػػو بعػػدـ قبػػوؿ الػػدا بانترػػاا لػػرئ المطعػػوف ىػػده نسػػتنراد مػػدة ونيتػػو اػػل هػػءؿ المنلػػب
بملتىل أحكاـ الدستور القديد لحيإ

( الطعن رقو  654لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113/7/2
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القاعدة  -:إذ كاف الحكـ المطعوف ايو قد أقػاـ قىػااه بعػدـ قبػوؿ الػدا بانترػاا ملػمحئ
المطع ػػوف ى ػػده نس ػػتنراد م ػػدة ونيت ػػو بملتى ػػل نر ػػاذ أحك ػػاـ الدس ػػتور القدي ػػد ال لم ػػل أف

الػػدلوع المطروحػػئ تتعمػػؽ بلػػرار لػػدر بتعيػػيف آخػػر اػػل منلػػب النالػػب العػػاـ بتػػاريخ 22
مػػف نػػوامبر  2012قبػػؿ لػػدور الدسػػتور القديػػد روابػػاف ات ػرة س ػرياف الل ػرار اللػػادر مػػف
الطالف ا وؿ بلرتو بتاريخ  21مػف نػوامبر  2012المسػمل إلالنػاد دسػتورياد مسػتنداد
إلل ما تىمنتو المادة الثالثئ منو بهأف طريلئ تعييف النالب العاـ وهروط هػءؿ المنلػب

ومػػدة ونيتػػو ال ولػػـ يلػػدر الل ػرار المطعػػوف ايػػو اػػل ظػػؿ س ػرياف الدسػػتور القديػػد أو نرػػاذاد
حكام ػػو ال وم ػػف ث ػػـ ال ػػد تػ ػواارت لممطع ػػوف ى ػػده المل ػػمحئ ا ػػل طمبات ػػو مح ػػؿ ال ػػدلوع

بالتبػػاره هػػاغالد لمنلػػب النالػػب العػػاـ ومتمتع ػاد بحلػػانتو وقػػت لػػدور الل ػرار ا وؿ سػػند
اللػرار محػؿ المنازلػئ ال ممػا ترتػب لميػو لزلػو مػف منلػبو وتعيػيف آخػر بػدند منػو بموقػػب
الل ػرار ا خيػػر ال اػػإف انتيػػاا الحكػػـ المطعػػوف ايػػو إلػػل اللىػػاا بعػػدـ قبػػوؿ الػػدا بانترػػاا
ملمحئ المطعوف ىده ال الدلوع يكوف ال محمو
ررررررررررررررررر
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مة حقات مالية
﴿ ﴾ 23
" المةاواة بين أعضاء الةمطة القضائية وأقرانهو من أعضاء المحكمة الدة ورية
العميا فى الحقوا والمزايا "

الموجز  -:اللوالد المنظمئ لممخللات الماليئ والمعاهػات لوظػالؼ اللىػاا والنيابػئ العامػئ ألػؿ
يقرع حكمو لمل الوظالؼ الملابمئ ليا ال الييلات اللىاليئ ا خرع ومنيا المحكمئ الدستوريئ العميا

الترس ػ ػػير التهػ ػ ػريعل لممحكم ػ ػػئ الدس ػ ػػتوريئ العمي ػ ػػا الػ ػ ػوارد ب ػ ػػاللرار رق ػ ػػـ  3لس ػ ػػنئ  8ؽ دس ػ ػػتوريئ بت ػ ػػاريخ
 1990/3/3ال ـ  20مف ؽ المحكمئ الدستوريئ العميا  48لسنئ  1979مؤداه وقوب المساواة ال

الحلػػوؽ والم ازيػػا بػػيف ألىػػاا السػػمطئ اللىػػاليئ وأقػرانيـ مػػف ألىػػاا المحكمػػئ الدسػػتوريئ العميػػا إقػرار
المحكمئ الدستوريئ العميػا ليػذا المبػدأ رغػـ أف نػص المػادتيف  12ال  18مػف قانونيػا كػاف قالمػاد آنػذاؾ

التزاـ الحكـ المطعوف ايو ىذا النظر لحيإ

( الطعن رقو  397لةنة  83ا " رجال القضاء "  -جمةة ) 2113 /7/2
القاعرررردة  -:إذ كػ ػػاف م ػػا اسػ ػػتلر لمي ػػو قىػ ػػاا محكم ػػئ الػ ػػنلض م ػػف أف ق ػ ػرار المحكمػ ػػئ
الدستوريئ ا طمب الترسػير رقػـ  3لسػنئ  8ؽ دسػتوريو بتػاريخ  1990/3/3أف المهػرع

اطػػرد اػػل تنظػػيـ المعاممػػئ الماليػػئ لىػػاا الييلػػات اللىػػاليئ كااػػئ لمػػل مػػني مػػؤداه
التسػػويئ تمامػاد بػػيف هػػاغمل وظػػالؼ اللىػػاا والنيابػػئ العامػػئ اػػل قػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ
وبػػيف الوظػػالؼ الملابمػػئ ليػػا اػػل الييلػػات اللىػػاليئ ا خػػرع ومنيػػا المحكمػػئ الدسػػتوريئ

اا اػػل المخللػػات الماليػػئ الملػػررة ليػػا مػػف مرتبػػات وبػػدنت وغيرىػػا أو اػػل
العميػػا س ػو د
المعاهات حتل غدا مبػدأ المسػاواة بيػنيـ اػل ىػذا الخلػوص ألػالد ثابتػاد يػنظـ المعاممػئ

المالي ػ ػ ػػئ بكاا ػ ػ ػػئ قوانبي ػ ػ ػػا يؤك ػ ػ ػػد ذل ػ ػ ػػؾ م ػ ػ ػػا نل ػ ػ ػػت لمي ػ ػ ػػو الرلػ ػ ػ ػرة الثاني ػ ػ ػػئ م ػ ػ ػػف الم ػ ػ ػػادة
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 20مف قانوف المحكمئ الدستوريئ العميا اللادر باللانوف رقـ  48لسنئ  1979مػف أنػو
ايمػ ػػا لػ ػػدا مػ ػػا عنػ ػػص لميػ ػػو ا ػ ػ ىػ ػػذا الرلػ ػػؿ تسػ ػػرع ا ػ ػ هػ ػػأف ألىػ ػػاا المحكمػ ػػئ قمي ػ ػ
الىمانات والمزايا والحلوؽ والواقبات الملررة بالنسبئ إلل مستهػارع محكمػئ الػنلض والػاد
للػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ ممػػا مرػػاده التسػػويئ اػ الحلػػوؽ والم ازيػػا بػػيف ألىػػاا المحكمػػئ
الدستوريئ العميا وبػيف أقػرانيـ مػف ألىػاا محكمػئ الػنلض الػذيف يهػءموف وظػالؼ متماثمػئ
ا ػ مربوطيػػا المػػادع ال واتخ ػػذ المهػػرع اللوالػػد المنظم ػػئ لممخللػػات الملػػررة لوظ ػػالؼ
اللىػ ػػاا والنيابػ ػػئ العامػ ػػئ أل ػ ػالد يقػ ػػرع حكمػ ػػو لمػ ػػل المخللػ ػػات المسػ ػػتحلئ لهػ ػػاغمل
الوظػػالؼ الملابمػػئ بالمحكمػػئ الدسػػتوريئ العميػػا والييلػػات اللىػػاليئ ا خػػرع ومػػف ثػػـ يتعػػيف

مسػاواة ألىػاا السػمطئ اللىػاليئ بػأقرانيـ مػف ألىػاا المحكمػئ الدسػتوريئ العميػا ال وكػاف
مػػا قػػاا بػػنص المػػادتيف  12ال  18مػػف قػػانوف المحكمػػئ الدسػػتوريئ العميػػا كػػاف قالم ػاد أمػػاـ
المحكمػػئ الدسػػتوريئ العميػػا حينمػػا أقػػرت مبػػدأ المسػػاواة بػػيف قمي ػ الييلػػات اللىػػاليئ ا ػ

الترسػػير الته ػريعل الػػذع أوردتػػو بػػاللرار رقػػـ  3لسػػنئ  8ؽ دسػػتوريئ بتػػاريخ 1990/3/3
ال ػػذع غ ػػدا ممزمػ ػاد لقميػ ػ ا اػ ػراد والقي ػػات كل ػػانوف مس ػػتلر مم ػػزـ لي ػػا ال رواذ الت ػػزـ الحك ػػـ
المطعوف ايو ىذا النظر اإف النعل لميو بما ورد بوقو الطعف يىحل لمل غير أساس
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