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 5 " فهرس موضوعى لممبادئ"  طعون رجال القضاء 

 الصفحة المبدأ وعررالموض

   ) أ (

   إجراءات الطمب
الموازنررة الماليررة المةرر قمة " الصرفة فررى مصررومة الطمبررات الم صررمة ب

. لرجال القضاء والنيابة العامة " . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 11 

." " ميعاد  عديل الطمبات فى دعوى إلغاء القرار اإلدارى  . . . . . .. .. . . . . . 2 12 

   إجازات

 ل "" منح المريض بأحد األمراض المزمنة إجازة اة ثنائية بمر ب كام
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . 3 13 

" القررانون واجررب ال طبيررا عمررى اإلجررازة المرضررية ألعضرراء الةررمطة 
. القضائية " . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . 4 14 

. اإلصابة بأحد األمراض المزمنة "" أثر ثبوت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15 

   ام صاص

. " الم صاص بنظر الطمب المكمل لموضوع الدعوى األصمية " . . . . . 6 16 

   أقدمية
"  حديد أقدمية أعضراء الهيئرات القضرائية عنرد  عييرنهو فرى وظرائ  

. القضاء والنيابة " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 7 17 

" عرردو الع ررداد ب رراريي ال عيررين فررى درجررة معينررة ألعضرراء الهيئررات 
القضائية فى جهة عممهرو األصرمية عنرد  عييرنهو عمرى نفرس الدرجرة 

. فى وظائ  القضاء والنيابة " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 18 
  " فهرس موضوعى لممبادئ"  رجال القضاءطعون  6



 

 الصفحة المبدأ وعررالموض

   ) ت (

    أديب
."  نبيه عضو النيابة العامة إلمالله بواجبات عممه "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 19 

    رقية
. " معايير  رقية القضاة إلى وظيفة أعمى " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 21 

   ( ح) 

   حكو
" أثر عدو اإلعرالن بححالرة الطمرب لممرافعرة بعرد  حضريرم عمرى ميعراد 

. الطعن فى الحكو " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 21 

   ( د) 

   دة ور
. "اإلعالنات الدة ورية إصدارها وةما ها "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 23 

. " إصدار اإلعالن الدة ورى من الةمطة الواقعية بالفعل الثورى " . 13 23 

. " أثر زوال الحالة الثورية عمى إصدار اإلعالنات الدة ورية " . . . . . . 14 24 

" شررروط نفررا  مررا  ر ررب عمررى اإلعالنررات الدةرر ورية مررن  ثررار وفقرراا 
. " 2112من دة ور  236لممادة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 26 

 7 " فهرس موضوعى لممبادئ"  طعون رجال القضاء 



 

 الصفحة المبدأ وعررالموض

   ( ص) 
 صندوا المدمات الصحية والج ماعية 

 ألعضاء الهيئات القضائية
  

" شروط  حمل الصندوا أ عاب المبير األجنبى القرائو برحجراء جراحرة 
. لعضو الهيئة القضائية " . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 27 

   ( ا) 
   قانون

"  عررديل قررانون الةررمطة القضررائية  يررر جررائز إل بقررانون صررادر مررن 
. الةمطة ال شريعية " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 29 

يرنظو برأداة  شرريعية أدنرى " عزل القضاة وأعضراء النيابرة العامرة ل 
. من القانون " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 31 

   قرار إدارى
"  عييب القرار اإلدارى بعيب إةاءة اةر عمال الةرمطة والنحررا  بهرا 

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 31 
. " أثر ممالفة القرار اإلدارى وجه المصمحة العامة " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 32 

." شروط ان هاء المصومة فى دعوى إلغاء القرار اإلدارى " . . . . . . . . . 21 33 
. " المصمحة فى دعوى إلغاء القرار اإلدارى " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 34 

   ) و (
   مة حقات مالية

" المةررراواة برررين أعضررراء الةرررمطة القضرررائية وأقررررانهو مرررن أعضررراء 
. المحكمة الدة ورية العميا فى الحقوا والمزايا " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 36 
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 11 ( إجراءات الطمب طعون رجال القضاء ) 

 ﴿ أ ﴾

 إجراءات الطمب

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

 ﴿1 ﴾ 
دارات ايمػا تراعػو   --::  الموجزالموجز أو يراػ  لمييػا وزير العدؿ ىو الممثؿ لوزارتو وما يتبعيػا مػف ملػالإ وار

خلػػومئ  يػػئلطػػاا اللػػرئ لػػرليس مقمػػس اللىػػاا ا لمػػل ووزيػػر الماليػػئ اػػل أمػػف دلػػاوع وطعػػوف   إ
بإىػاائ  2006لسػنئ  142تتلؿ بالموازنئ الماليئ المستلمئ لرقاؿ اللىاا والنيابئ العامئ بموقػب ؽ 

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

 ( 26/3/2113جمةة  –"  رجال القضاءا"  82لةنة  169الطعن رقو  )

وزارتػو  أف وزير العدؿ ىػو الػذع يمثػؿ -ال قىاا محكمئ النلض  -الملرر   --::  القاعدةالقاعدة
ايما تراعو الوزارة والملالإ واإلدارات التابعئ ليا أو يرا  لمييا مف دلاوع وطعػوف ومػف 

ف كػػاف اللػػانوف رقػػـ  ( للػػانوف 5مكػػرر ) 77بإىػػاائ المػػادة  2006لسػػنئ  142ثػػـ اإنػػو وار
قػػد قعػػؿ لػػرليس مقمػػس اللىػػاا ا لمػػل ولػػوزير  1972لسػػنئ  46السػػمطئ اللىػػاليئ رقػػـ 
خلػػومئ تتلػػؿ بالموازنػػئ الماليػػئ المسػػتلمئ لرقػػاؿ اللىػػاا والنيابػػئ  يػػئالماليػػئ اللػػرئ اػػل أ

العامػػػئ ال إن أف ذلػػػؾ ن يرتػػػب انحسػػػار اللػػػرئ لػػػف الطػػػالف وزيػػػر العػػػدؿ بلػػػرتو  اػػػل 
ال إذ لـ يسند اللانوف لرليس مقمس اللىاا ا لمل أو لػوزير الماليػئ لػرئ النيابػئ  الدلوع

يىػػحل النعػػل لمػػل الحكػػـ المطعػػوف ايػػو لػػف وزيػػر العػػدؿ اػػل تمثيػػؿ وزارتػػو ال ومػػف ثػػـ 
 بسبب الطعف لمل غير أساس  

 



 

  ( إجراءات الطمب طعون رجال القضاء ) 12

 ت فى دعوى إلغاء القرار اإلدارى "ميعاد  عديل الطمبا" 

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

اللػػرار اإلدارع قالمػػاد لنػػد تعػػديؿ الطمبػػات   تلػػحيإ هػػكؿ الطمػػب ن ينػػت  أثػػره إن إذا تػػـ طمػػب إلءػػاا 
 خالؿ الميعاد الملرر لتلديـ الطمب    

 ( 2113/ 2/7جمةة  -"   رجال القضاءا "  83لةنة  279) الطعن رقو 

كػاف يقػوز تعػديؿ الطمبػات  فنػو وار أ -الػنلض اػ  قىػاا محكمػئ  -الملػرر   --::  القاعردة القاعردة 
اللػػرار قبػػو اللػػانوف مػػف تلػػديـ طمػػب إلءػػاا لػػواردة اػػ  لػػحيرئ الػػدلوع إن أنػػو نظػػراد لمػػا أو ا

إلػػػل المحكمػػػئ اػػػ  ميعػػػاد معػػػيف اإنػػػو يتعػػػيف للبػػػوؿ الطمػػػب أف يكػػػوف ىػػػذا الميعػػػاد  اإلدارع
قالماد لند تعديؿ الطمبات وأف تلحيإ هػكؿ الطمػب ن ينػت  أثػره إن إذا تػـ خػالؿ الميعػاد 

طمب   لما كاف ذلؾ ال وكاف المطعوف ىده بعد أف أقاـ الخلومئ ابتػدااد الملرر لتلديـ ال
ؽ اسػػػػػتلناؼ اللػػػػػاىرة   125لسػػػػػنئ  287ؽ ال  124لسػػػػػنئ  444ال  432بالػػػػػدلاوع أرقػػػػػاـ 

رقػػاؿ اللىػػاا  بطمبػػات حالػػميا إلءػػاا تخطيػػو اػػ  الترقيػػئ لدرقػػئ مستهػػار والػػذع لدلػػو 
لءػاا اللػراريف القميػورييف رقمػل بطمب الحكـ برا  تلرير كرايتو  21/12/2008بتاريخ  وار

ايمػػػػا تىػػػمناه مػػػف تخطيػػػػو اػػػ  الترقيػػػئ لدرقػػػػئ  2008ال       لسػػػنئ  2007      لسػػػنئ 
ريػػئ بلػػرتو  ولمػػا مستهػػار وكػػذلؾ اختلػػاـ لػػاحب اللػػرئ اػػ  إلػػدارىما رلػػيس القميو 

 6/9/2007الرسػػميئ ا وؿ بتػػاريخ الػػذكر قػػد تػػـ نهػػرىما اػػ  القريػػدة  اف سػػالركػػاف اللػػرارا
ولػـ يععػدؿ المطعػوف ىػده طمباتػو لمػل نحػو مػا سػمؼ بيانػو  18/8/2008ثانل بتػاريخ وال

إن بعد انلىاا الستيف يوماد التاليئ لتاريخ نهرىما وىػو الميعػاد الػذع أوقػب اللػانوف تلػديـ 
مػػف قػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ رقػػـ  85الطعػػف خاللػػو طبلػػاد لػػنص الرلػػرة الثانيػػئ مػػف المػػادة 

اػػػػإف طمباتػػػػو تكػػػػوف ملدمػػػػئ بعػػػػد  2006لسػػػػنئ  142باللػػػػانوف  المعػػػػدؿ 1972لسػػػػنئ  46
ذ خػالؼ الحكػـ المطعػوف ايػو ىػذا النظػر وتلػدع لمرلػؿ  الميعاد ويتعيف لػدـ قبوليػا ال وار

   ا  الموىوع اإنو يكوف معيباد 



 

 13 ( إجازات طعون رجال القضاء ) 

 إجازات
  ل "منة إجازة اة ثنائية بمر ب كاممنح المريض بأحد األمراض المز " 

 ﴿3 ﴾ 
منإ المريض إقػازة اسػتثناليئ بمرتػب كامػؿ   مناطػو   أف يثبػت لممقمػس الطبػل المخػتص   --::  الموجزالموجز

ؽ السمطئ  90  ـ  1995لسنئ  259إلابتو بأحد ا مراض المزمنئ المحددة بلرار وزير اللحئ رقـ 
قػرار وزيػر  4ال ـ  1978لسػنئ  47مكرر ؽ نظاـ العامميف المدنييف بالدولئ  66اللىاليئ المعدؿ ال ـ 

اللػػحئ المػػذكور   لػػػدور قػػرارات متعاقبػػئ مػػػف المقػػاف الطبيػػػئ بالييلػػئ العامػػئ لمتػػػأميف اللػػحل بمػػػنإ 
  مػػؤداه   ثبػػوت إلػػابئ الطػػالف  1995لسػػنئ  259الطػػالف إقػػازات مرىػػيئ بػػأقر كامػػؿ والػػاد لملػػرار 

 وحلاقو كامػػؿ أقػػره بعنلػػريبأحػػد ا مػػراض المزمنػػئ المحػػددة بلػػرار وزيػػر اللػػحئ المػػذكور   أثػػره   اسػػت
مطعػوف ايػو ذلػؾ اسػتناداد ؽ التأميف انقتمالل   مخالرئ الحكـ ال 78ا ساسل والمتءير إلماند لممادة 

نػػدراج حالػػئ الطػػالف ىػػمف الحػػانت المنلػػوص لمييػػا بلػػرار وزيػػر اللػػحئ سػػالؼ الػػذكر   إلػػل لػػدـ ا
 خطأ  

 ( 2112/ 25/12 جمةة -"  رجال القضاء ا "  81لةنة  95) الطعن رقو 

لسػػػنئ  46مػػػف قػػػانوف السػػػمطئ اللىػػػاليئ رقػػػـ  90مرػػػاد الػػػنص اػػػل المػػػادة   --::  القاعررردةالقاعررردة
 47مكػػرراد مػػف قػػانوف نظػػاـ العػػامميف المػػدنييف بالدولػػئ رقػػـ  66المعػػدؿ ال المػػادة  1972
مػػػػف قػػػػرار وزيػػػػر  4ال المػػػػادة  1983لسػػػػنئ   115المىػػػػاائ باللػػػػانوف رقػػػػـ  1978لسػػػنئ 

اػػػل هػػػأف  تحديػػػد ا مػػػراض المزمنػػػئ التػػػل يمػػػنإ لنيػػػا  1995لسػػػنئ  259اللػػػحئ رقػػػـ 
بػػأقر كامػػؿ أو يمػػنإ لنيػػا تعويىػػاد يعػػادؿ أقػػره كػػامالد طػػواؿ  ئالمػػريض إقػػازة اسػػتثنالي

مكػرراد  66مدة مرىو إلل أف يهرل أو تستلر حالتو أف مناط انسترادة مف حكػـ المػادة 
المػػػريض بأحػػػد ا مػػػراض مػػػف قػػػانوف نظػػػاـ العػػػامميف المػػػدنييف بالدولػػػئ مػػػف مػػػنإ العامػػػؿ 

المزمنػػػئ إقػػػازة اسػػػتثناليئ بمرتػػػب كامػػػؿ ال أف يثبػػػت لممقمػػػس الطبػػػل المخػػػتص مػػػف واقػػػ  
الكهػػؼ الطبػػل لميػػو إلػػابتو بأحػػد ا مػػراض المزمنػػئ المحػػددة بلػػرار وزيػػر اللػػحئ نرػػاذاد 
 لملانوف   لمػا كػاف ذلػؾ ال وكػاف البػيف مػف لػور المسػتندات الملدمػئ مػف الطػالف وغيػر 
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 8اللػادر بتػاريخ  2009لسػنئ  208المقحػودة مػف المطعػوف ىػدىـ أف اللػرار رقػـ 
مػػف اإلدارة المركزيػػئ لهػػلوف المقػػاف الطبيػػئ بالييلػػئ العامػػئ لمتػػأميف  2009مػػف إبريػػؿ 

اللػػػػحل بعػػػػد توقيػػػػ  الكهػػػػؼ لمػػػػل الطػػػػالف قػػػػرر منحػػػػو إقػػػػازة مرىػػػػيئ التبػػػػاراد مػػػػف 
ال واللػػرار  1995لسػػنئ  259ابي  بػػأقر كامػػؿ والػػاد لملػػرار لمػػدة سػػتئ أسػػ 4/4/2009

مػػػف ذات القيػػػئ بمػػػنإ الطػػػالف إقػػػازة مرىػػػيئ لمػػػدة هػػػيريف  2009لسػػػنئ  318رقػػػـ 
لألقػػػػر الكامػػػػؿ ال  1995لسػػػػنئ  259مػػػػ  تطبيػػػػؽ اللػػػػرار  16/5/2009التبػػػػاراد مػػػػف 
مػػػف ذات القيػػػئ بمػػػنإ الطػػػالف إقػػػازة مرىػػػيئ لمػػػدة  2009لسػػػنئ  481واللػػػرار رقػػػـ 

لسػػػنئ  259مػػػ  تطبيػػػؽ قػػػرار وزيػػػر اللػػػحئ رقػػػـ  14/7/2009يف التبػػػاراد مػػػف هػػػير 
 ولألقػػػر الكامػػػؿ ال ممػػػا مػػػؤداه أف الطػػػالف كػػػاف يسػػػتحؽ كامػػػؿ أقػػػره بعنلػػػري 1995

مػػػف قػػػانوف التػػػأميف انقتمػػػالل بعػػػد أف ثبػػػت  78ا ساسػػػل والمتءيػػػر إلمػػػاند لممػػػادة 
بأحػػػد ا مػػػػراض لممقمػػػس الطبػػػل المخػػػػتص مػػػف واقػػػ  الكهػػػػؼ الطبػػػل لميػػػو إلػػػػابتو 

ذ خالؼ الحكـ المطعوف ايو ىذا  المزمنئ المحددة بلرار وزير اللحئ سالؼ البيافال وار
النظػػر وذىػػب إلػػل أف حالػػئ الطػػالف المرىػػيئ ن تنػػدرج ىػػمف الحػػانت المنلػػوص 

رغـ ما خمػص إليػو المقمػس الطبػل  1995لسنئ  259لمييا بلرار وزير اللحئ رقـ 
 تطبيؽ اللانوف   المختص ال اإنو يكوف قد أخطأ ال

 " ألعضاء الةمطة القضائية عمى اإلجازة المرضيةالقانون واجب ال طبيا " 

 ﴿4 ﴾ 
ؽ السػػمطئ اللىػػاليئ   وقػػؼ  2 ال 90/1مػػنإ ألىػػاا النيابػػئ العامػػئ إقػػازات مرىػػيئ   ـ  --::  المرروجزالمرروجز

مػػؤداه   إلمػاؿ حكػـ ىػذه المػادة   هػرطو   وقػود قػانوف ألػمإ لمعىػو   الػرة أخيػرة مػف تمػؾ المػادة   
وقوب إلماؿ ىذا اللانوف دوف غيره ولو كاف خالاد   لمئ ذلؾ   تقرد اللالدة اللانونيئ ولدـ تمييزىا 

 بيف المخاطبيف بيا  

 ( 2113/ 26/2جمةة  -"  رجال القضاء ا "  81لةنة  183) الطعن رقو 
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التػل تسػرع أحكاميػا لمػل  -السمطئ اللىاليئ  مف قانوف 90إذ كانت المادة  -: القاعدة
اػػل الرتييػػا  بعػد أف بينػػت -مػػف ذات اللػػانوف  130ألىػاا النيابػػئ العامػئ لمػػالد بالمػادة 

ا ولل والثانيئ اإلقازات المرىػيئ التػل يحلػؿ لمييػا اللاىػل نلػت اػل الرتيػا ا خيػرة 
مػػػا يػػػدؿ لمػػػل أف لمػػػل أنػػػو   وذلػػػؾ كمػػػو مػػػ  لػػػدـ اإلخػػػالؿ بأحكػػػاـ أع قػػػانوف ألػػػمإ   ب

المهػرع أوقػؼ إلمػاؿ حكميػا لمػل هػرط أن يكػػوف ىنػاؾ قػانوف ألػمإ لػو اأوقػب إلمالػػو 
دوف غيػػػره ولػػػو كػػػاف خالػػػاد تطبيلػػػاد  لػػػؿ تتسػػػـ بػػػو اللالػػػدة اللانونيػػػئ وىػػػو التقػػػرد ولػػػدـ 

 التمييز بيف المخاطبيف بيا  

 ت اإلصابة بأحد األمراض المزمنة "أثر ثبو " 

 ﴿5 ﴾ 
إلػػابئ المطعػػوف ىػػده بمػػرض مػػف ا مػػراض المزمنػػئ الػػواردة بالقػػدوؿ المراػػؽ بلػػرار وزيػػر ثبػػوت   --::  المرروجزالمرروجز

إقػازة  و  استلرار حالتو بالعقز المرىل الكامػؿ   مػؤداه   تػواار ىػرورة منحػ 1995لسنئ  259اللحئ رقـ 
لحكػـػ مرىػػيئ اسػػتثناليئ بػػأقر كامػػؿ حتػػل بموغػػو سػػف المعػػاش   لػػدـ قػػواز إنيػػاا خدمتػػو خالليػػا   مخالرػػئ ا

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   

 ( 26/2/2113جمةة  -"  رجال القضاء ا "  81لةنة  183) الطعن رقو 

ف مف ا مراض المزمنئ الػواردة بالقػدوؿ المراػؽ اػل قػرار وزيػر اللػحئ إذ كا  --::  القاعدةالقاعدة
سالؼ البياف ال البنػد الثػامف منػو   أمػراض القيػاز العلػبل  الهػمؿ العىػوع بػا طراؼ 
الخػػزؿ الهػػديد الربػػالل أو النلػػرل الملػػحوب بىػػمور اػػل العىػػالت الػػذع يمنػػ  تأديػػئ 

مركزيػػػئ لمقػػػاف الطبيػػػئ بالييلػػػئ العامػػػئ كتػػػاب اإلدارة ال وظيرػػػئ العىػػػو   وكػػػاف الثابػػػت مػػػف
المراػػػؽ بػػػا وراؽ أف تهػػػخيص حالػػػئ الطػػػالف    1/12/2009لمتػػػأميف اللػػػحل المػػػؤرخ 

خزؿ هديد بالطرايف العموييف وهمؿ هبو تاـ بالطرايف السرمييف ما بعػد طمػؽ نػارع بػالعنؽ 
مرىػل الكامػؿ بػالعقز الال وأقريت لو لمميئ تثبيت لمرلرة العنليئ السابعئ وحالتو اسػتلرت 

 الػػػػػػػػػػػػػػػذع يعوقػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػف أداا لممػػػػػػػػػػػػػػػو ويحتػػػػػػػػػػػػػػػاج لمرااػػػػػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػػػػػدع الحيػػػػػػػػػػػػػػػاة   الػػػػػػػػػػػػػػػد
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بػأقر كامػؿ حتػل بموغػو سػف اإلحالػئ  ئتواار ال حلو ىرورة منحو إقازة مرىيئ استثنالي
ذ خالؼ الحكـ المطعوف ايػو ىػذا النظػر  إلل المعاش ال ون يقوز إنياا خدمتو خالليا   وار

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

 م صاصا
 "المكمل لموضوع الدعوى األصمية الم صاص بنظر الطمب " 

 ﴿6 ﴾ 
 83اختلاص دالرة دلاوع رقػاؿ اللىػاا بنظػر دلػاوع رقػاؿ اللىػاا والنيابػئ العامػئ   ـ  --::  الموجزالموجز

  انعلػػػاد اختلالػػػيا أيىػػػاد بموىػػػوع الػػػدلوع  2006لسػػػنئ  142ؽ السػػػمطئ اللىػػػاليئ المعػػػدؿ بػػػؽ 
مف آثاره   مؤداه   اختلاليا بنظر طمػب  الالحلئ المكمؿ لموىوع الدلوع السابلئ والذع يعتبر أثراد 

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   

 ( 2112/ 25/12 جمةة -" رجال القضاء ا "  81لةنة  51) الطعن رقو 

أنػػو متػػل كانػػت دالػػرة دلػػاوع رقػػاؿ  -اػػل قىػػاا محكمػػئ الػػنلض  -الملػػرر   --::  القاعرردةالقاعرردة
بنظػر دلػوع مػف دلػاوع رقػاؿ اللىػاا والنيابػئ العامػئ والػاد لػنص المػادة  ئاللىاا مختلػ

لسػػنئ  142المعػػدؿ باللػػانوف رقػػـ  1972لسػػنئ  46مػػف قػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ رقػػـ  83
ىذا ينعلد أيىاد بموىوع الدلوع الالحلئ ما داـ مكمالد لموىػوع اإف اختلاليا  2006

قػػػد أقػػػاـ وكػػػاف المطعػػػوف ىػػػده ال  ذلػػػؾ ثػػػاره   لمػػػا كػػػافآالػػػدلوع السػػػابلئ ويعتبػػػر أثػػػراد مػػػف 
 ؽ  دلػػػػػػاوع رقػػػػػػاؿ اللىػػػػػػاا  بطمػػػػػػب الحكػػػػػـػ بأحليتػػػػػػو اػػػػػػل 125الػػػػػػدلوع رقػػػػػـػ       لسػػػػػػنئ 
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ملابػػػؿ النلػػػدع لرلػػػيد إقازاتػػػو انلتياديػػػئ وذلػػػؾ دوف التليػػػد بحػػػد أقلػػػل وقػػػد أقابتػػػو لػػػرؼ ال
ال ثػـػ أقػػاـ الػػدلوع المطروحػػئ بطمػػب الحكػـػ بعػػدـ  12/10/2010المحكمػػئ إلػػل طمبػػو بقمسػػئ 

لػػػحئ خلػػـػ مػػػا تلاىػػػاه مػػػف مكااػػػأة لػػػف لممػػػو خػػػالؿ أهػػػير اللػػػيؼ مػػػف الملابػػػؿ النلػػػدع 
ا الحكػـػ سػػالؼ الػػذكر تأسيسػػاد لمػػل أف ىػػذه المكااػػأة لرلػػيد إقازاتػػو انلتياديػػئ التػػل قىػػل بيػػ

تءاير ا قر الذع يتلاىاه هيرياد بمريومو اللانونل وقوامػو ا قػر ا ساسػل والمتءيػر بمررداتػو 
ولنالػػره ومػػف ثػـػ اػػإف الطمػػب اػػل الػػدلوع الحاليػػئ يكػػوف مكمػػالد لمطمػػب اػػل الػػدلوع السػػابلئ 

  استلناؼ اللاىرة    وتختص بنظره دالرة دلاوع رقاؿ اللىاا بمحكمئ

 ررررررررررررررررر

 أقدمية
 يينهو فى وظائ  القضاء والنيابة "أقدمية أعضاء الهيئات القضائية عند  ع حديد " 

 ﴿7 ﴾ 
دارة قىايا الحكومئ والنيابئ اإلداريئ لند تعيينيـ ال   --::  الموجزالموجز تحديد أقدميئ ألىاا مقمس الدولئ وار

 تقػػاز أمػػف ؽ السػػمطئ اللىػػاليئ    51/1اييػػا بتػػاريخ التعيػػيف   ـوظػػالؼ اللىػػاا أو النيابػػئ   العبػػرة 
   ا لػميئمف ىذا اللانوف تعيينيـ بالدرقات التل تمل مباهرة درقات وظػالريـ اػل قيػاتيـ  42 ادةمال

  ن هأف لو بتحديد أقدميئ مف يععيف منيـ ال وظالؼ اللىاا المماثمئ لدرقاتيـ  

 ( 2113/ 2/7جمةة  -"  القضاء رجال ا "  82لةنة  331) الطعن رقو 

 -    1972لسػنئ  46مف قػانوف السػمطئ اللىػاليئ رقػـ  51/1المادة مؤدع   --::  القاعدةالقاعدة
)ألىػاا  أف تحديػد أقدميػئ ىػؤنا ا لىػاا - الػنلض ولمل ما قرع لميو قىاا محكمئ

دارة  ا اللىػػػا لنػػػد تعييػػػنيـ اػػػ  وظػػػالؼ قىػػػايا الحكومػػػئ والنيابػػػئ اإلداريػػػئ (مقمػػػس الدولػػػئ وار
تعييػنيـ اػ   بتػاريخ المماثمئ لدرقاتيـ ىو بتاريخ تعيينيـ ا  ىذه الػدرقات ال ومػف ثـػ اػال يععتػد

 والػػػػػػػػػذع مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذا اللػػػػػػػػػانوف 42الػػػػػػػػػدرقات ا دنػػػػػػػػػل ون محػػػػػػػػػؿ لمتحػػػػػػػػػدع بػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػادة 
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دارة قىػػايا الحكومػػئ والنيابػػئ اإليعقيػػز تعيػػيف ألىػػاا مقمػػس الدولػػئ و  ئ اػػ  وظػػالؼ داريػػار
اللىػػاا أو النيابػػئ التػػل تمػػل مباهػػرة درقػػات وظػػالريـ اػػ  قيػػاتيـ ا لػػميئ ال إذ ن هػػأف 

    ليذا النص بتحديد أقدميئ مف يععيف منيـ ا  وظالؼ اللىاا المماثمئ لدرقاتيـ

ألعضاء الهيئات القضائية فى جهة  دو الع داد ب اريي ال عيين فى درجة معينةع" 
  " فى وظائ  القضاء والنيابة  عمى نفس الدرجة  عيينهوعممهو األصمية عند 

 ﴿8 ﴾ 
تعييف الطالنئ ا  وظيرئ رليس محكمػئ مػف الرلػئ )ب( وىػل الدرقػئ المماثمػئ لمدرقػئ التػل   --::  الموجزالموجز

كانػػت تهػػءميا بالنيابػػئ اإلداريػػئ   العبػػرة اػػ  تحديػػد أقػػدميتيا   بتػػاريخ تعيينيػػا باللىػػاا   لػػدـ انلتػػداد 
ا  قيئ لمميا ا لميئ   راض الحكـ المطعوف ايو طمبيا بأف تسػبؽ أقػدميتيا مػف  بيايا بتاريخ تعيين

تـ ترقيتو ليذه الدرقئ مف اللىاة ا  نرس سنئ تعيينيا بيا بقيئ لمميا ا لميئ   لحيإ   لمئ ذلؾ 
ييا مف   استلرار المركز اللانونل وحمايئ حلوؽ مف هءؿ الدرقئ سابلاد باللىاا لمل مف تـ تعيينو لم

   النيابئ اإلداريئ وغيرىا مف الييلات اللىاليئ   

 ( 2113/ 2/7جمةة  -" رجال القضاء ا "  82لةنة  331) الطعن رقو 

كاف الثابت با وراؽ أف الطالنئ لعينت ا  وظيرئ رليس محكمئ مف الرلئ إذ   --::  القاعدةالقاعدة
( وكانت العبرة ا  ) ب ( بعد أف كانت تهءؿ وظيرئ رليس نيابئ إداريئ مف الرلئ ) ب 

تحديد أقدميتيا ىو بتاريخ تعيينيا ا  اللىاا دوف التداد بتاريخ تعيينيا بالدرقات 
ا خرع ا  قيئ لمميا ا لميئ وكاف ذلؾ يترؽ وما استيداتو قوالد العدالئ وأرستو 
المبادئ الدستوريئ حمايئ لمحلوؽ المكتسبئ لمف سبؽ وحلؿ لمل الدرقئ اللىاليئ ا  

داريئ وغيرىا مف الييلات اللىاليئ ا  اللىاا بؽ لمل تعييف ألىاا النيابئ اإلساتاريخ 
وىو ما يوقب حمايئ الحلوؽ التل سبؽ واستلرت لهاغؿ الدرقئ سابلاد لمل مف تـ 
ذ التـز الحكـ المطعوف ايو ىذا النظر وقىل  تعيينو لوناد واستلراراد لممراكز اللانونيئ ال وار

) بأف تنسيؽ أقدميتيا مف تـ ترقيتو رليس محكمئ الو  يئبراض طمبات الطالنئ ا لم
)ب ( مف اللىاة ا  نرس سنئ تعيينيا بيا بقيئ لمميا ا لميئ ( اإنو يكوف طبؽ 

 اللانوف لمل وقيو اللحيإ  



 

 19 ( أديب  طعون رجال القضاء ) 

 ﴾ ت﴿ 

  أديب
 بة العامة إلمالله بواجبات عممه " نبيه عضو النيا" 

 ﴿9 ﴾ 
إخالؿ لىو النيابئ العامئ بواقبات لممو بمريوميا الهامؿ ولو كاف إخالند بسػيطاد   أثػره   --::  ززالموجالموج

لسنئ  142ؽ السمطئ اللىاليئ المستبدلئ بؽ  26  لمنالب العاـ توقيو تنبيو إليو بعد سماع أقوالو   ـ 
عاـ إلل المطعوف ىده   قىاا الحكـ المطعوف ايو بإلءاا التنبيو الكتابل الموقو مف النالب ال 2006

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  

 ( 2113/ 26/3جمةة  -"  رجال القضاء ا "  82لةنة  215) الطعن رقو 

 1972لسػػنئ  46مػػف قػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ رقػػـ  126اػػ  المػػادة الػػنص   --::  القاعرردةالقاعرردة
مطئ اللىػػاليئ بتعػػديؿ بعػػض أحكػػاـ قػػانوف السػػ 2006لسػػنئ  142المسػػتبدلئ باللػػانوف رقػػـ 

يػدؿ لمػل أف إخػالؿ لىػو النيابػئ العامػئ بواقبػات لممػو بمريوميػا الهػػامؿ سػالؼ البيػاف 
و لػو تنبييػاد هػروياد أو كتابيػاد بعػد سػماع ولو كاف إخػالند بسػيطاد يسػوغ لمنالػب العػاـ أف يوقػ

أقوالػو   لمػا كػاف ذلػؾ ال وكػػاف الحكػـ المطعػوف ايػو قػد أقػػاـ قىػااه بإلءػاا التنبيػو الكتػػابل 
ف المحكمػئ تػرع أف الرعػؿ المسػند أالموقو مف النالب العاـ إلل المطعوف ىده لمل قالئ 

ارتكػػب خطػػأ مينيػػاد أو أخػػؿ  إلػػل ا خيػػر لػػـ يبمػػغ حػػداد مػػف القسػػامئ يمكػػف معػػو اللػػوؿ بأنػػو
بواقبػػػات وملتىػػػيات وظيرتػػػو إخػػػالند قسػػػيماد يلتىػػػل توقيػػػو تنبيػػػو إليػػػو ال اإنػػػو يكػػػوف قػػػد 

مػف قػانوف السػمطئ اللىػاليئ سػالرئ  126قىل لمل خالؼ ما قلده المهػرع اػ  المػادة 
 الذكر ا مر الذع يعيبو بالخطأ ا  تطبيؽ اللانوف  
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  رقية
 رقية القضاة إلى وظيفة أعمى "معايير  " 

 ﴿10 ﴾ 
لػػػدـ إدراج وزارة العػػػدؿ الطالنػػػئ بػػػيف المػػػرقيف لمدرقػػػئ ا لمػػػل ولػػػدور اللػػػرار القميػػػورع   --::  المررروجزالمررروجز

المطعوف لميو ن يهمميا لعدـ تواار لنالر وملومػات اسػتحلاقيا لمترقيػئ التػل سػنتيا الػوزارة والمنظمػئ 
الزمػػئ لالمتسػػاويف معيػػا اػػ  المركػػز اللػػانونل بسػػبب لػػدـ لمميػػا باللىػػاا المػػدة الحالتيػػا ولكػػؿ أقرانيػػا 

دارة لحيإ اللانوف   ركوف الحكـ المطعوف ايو إلػل ش الرنل لمل ألماليا   التزاـ اإللخىوليا لمترتي
    ذلؾ لراض طمباتيا   النعل لميو بالتناقض ومخالرئ اللانوف   لمل غير أساس

 ( 2113/ 2/7جمةة  -"  رجال القضاء ا "  82ة لةن 331) الطعن رقو 

الملػػرر أف مػػا تسػػنو وزارة العػػدؿ اػػ  ىػػذا الهػػأف ىػػو مػػف اللوالػػد والىػػوابط   --::  القاعرردةالقاعرردة
إذ تيػػدؼ إلػػل التحلػػؽ مػػف اللػػالحيئ اػػيمف يعرقػػل  المنظمػػئ التػػل تعقيزىػػا ا لػػوؿ العامػػئ

ارير الترتػػيش الملدمػػئ مػػف اللىػػاة إلػػل وظيرػػئ ألمػػل والػػاد لمػػا يبػػيف مػػف واقػػ  ألمػػاليـ وتلػػ
ذ لػـ تعػػدرج وزارة العػدؿ الطالنػػئ بػيف المػػرقيف خػػالؿ مػدة لمميػػـ السػابلئ باللىػػاا لػنيـ ال وار

إياىػػػا لعػػػدـ تػػػواار  القميػػػورع المطعػػػوف ايػػػو غيػػػر هػػػامؿ لمدرقػػػئ ا لمػػػل ولػػػدر اللػػػرار
لنالر وملومات استحلاقيا لمترقيئ بسبب لدـ لمميػا باللىػاا المػدة الالزمػئ لخىػوليا 

رتػػيش الرنػػل لمػػل ألماليػػا طبلػػاد لملوالػػد الحاكمػػئ اػػ  قػػرار تعيينيػػا باللىػػاا والمنظمػػئ لمت
لحالتيػػا وكػػؿ أقرانيػػا المتسػػاويف معيػػا اػػ  المركػػز اللػػانونل تكػػوف قيػػئ اإلدارة قػػد التزمػػت 
ذ ركػػف الحكػػـ المطعػػوف ايػػو إلػػل مػػا تلػػدـ وراػػض طمباتيػػا اػػإف النعػػل  لػػحيإ اللػػانوف ال وار

    اللانوف يكوف لمل غير أساس لميو بالتناقض ومخالرئ

 ررررررررررررررررر
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 ﴾ ح﴿ 

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

 ﴿11 ﴾ 
ريخ لػدورىا   انسػتثناا   مػف تػاريخ إلػالف مواليػد الطعػف اػل ا حكػاـ   سػريانيا مػف تػا  --الموجز :الموجز :

المحكوـ لميو بلدورىا ال ا حواؿ التل يكوف تخمؼ لف الحىور اػل قميػ  القمسػات ولػدـ تلديمػو 
مرااعات   ن يءنل لف اإللالف لمـ المحكػـو لميػو بليػاـ الخلػومئ ولػدور  213مذكرة بداالو   ـ 

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

 إقامئ الطعف ال الميعاد   

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

مػػف قػػانوف  213أف نػػص المػػادة  -محكمػػئ الػػنلض اػػل قىػػاا  -الملػػرر   --::  القاعرردةالقاعرردة
المرااعػػات يػػدؿ لمػػل أف المهػػرع قعػػؿ مواليػػد الطعػػف اػػ  ا حكػػاـ تسػػرع كألػػؿ 
لػػاـ مػػف تػػاريخ لػػدورىا ال إن أنػػو اسػػتثنل مػػف ىػػذا ا لػػؿ ا حكػػاـ التػػل ااتػػرض 
لػػػدـ لمػػػـ المحكػػػـو لميػػػو بلػػػدورىا اقعػػػؿ مواليػػػد الطعػػػف اييػػػا ن تسػػػرع إن مػػػف 

ال ومػػف بػػيف ىػػذه الحػػانت تخمػػؼ المحكػػـو لميػػو لػػف الحىػػور اػػ  تػػاريخ إلالنيػػا 
بداالػػو اقعػػؿ  ة لنظػػر الػػدلوع دوف أف يلػػدـ مػػذكرةقميػػ  قمسػػات المرااعػػئ المحػػدد

ميعػػاد الطعػػف ن يسػػرع إن مػػف تػػاريخ إلالنيػػا لممحكػػـو لميػػو ال ون يءنػػل لػػف ىػػذا 
متػػل رسػػـ اإللػػالف لمػػـ المحكػػـو لميػػو بليػػاـ الخلػػومئ ولػػدور الحكػػـ اييػػا  نػػو 

ىػػػو الػػػدليؿ اللػػػانونل لمػػػل  خالػػػاد لاقػػػراا كػػػاف ىػػػذا الهػػػكؿ وحػػػدهاللػػػانوف هػػػكالد 
 خػػر ميمػػا بمءػػت قػػوة آحلػػوؿ ىػػذا اإلقػػراا ال ون يقػػوز انسػػتدنؿ لميػػو بػػأع دليػػؿ 
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ىذا الدليؿ   لما كػاف ذلػؾ ال وكػاف الثابػت بػا وراؽ أف الطػالنيف لػـ يحىػرا قمسػات 
لمرااعػػػئ أمػػػاـ محكمػػػئ انسػػػتلناؼ وخمػػػت ا وراؽ ممػػػا يريػػػد إلالنيمػػػا بإحالػػػئ الطمػػػب ا

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
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 ﴾ د﴿ 

 دة ور
 نات الدة ورية إصدارها وةما ها "اإلعال " 

 ﴿12 ﴾ 
اإللػػالف الدسػػتورع   لػػدوره اػػل ظػػروؼ الثػػورات مػػف حكومػػئ الثػػورة لتنظػػيـ أمػػور الػػبالد   --::  المرروجزالمرروجز

انسػػترتاا لميػو مػػف الهػعب وتىػػمنو مػواد تهػػمؿ المسػػالؿ  لػػزوـ اتو   لػدـسػػمريثمػا يوىػػ  الدسػتور   
   يالت التل تترؾ لمدساتير  زمئ إلدارة هلوف البالد دوف الترلريئ الالالدستو 

 ( 2113/ 2/7جمةة  -"  رجال القضاء ا "  83لةنة  654) الطعن رقو 

لػدر حكومػئ الثػورة إلالنػاد دسػتورياد أو ر قانوناد أنو ال ظروؼ الثورات تالملر   --::  القاعدةالقاعدة
يـ أمور البالد ريثما يوى  دستور ينظـ كاائ سمطات الدولػئ والحلػوؽ والحريػات أكثر لتنظ

لممػػػػواطنيف ال ويتميػػػػز اإللػػػػالف الدسػػػػتورع لػػػػف الدسػػػػتور الػػػػدالـ بأنػػػػو يلػػػػدر لػػػػف السػػػػمطئ 
الحاكمػػئ ون يمػػـز انسػػترتاا لميػػو مػػف قانػػب الهػػعب ويتىػػمف مػػواد محػػددة تهػػمؿ المسػػالؿ 

 الد دوف الترليالت التل تترؾ لادة لمدساتير  الدستوريئ الالزمئ إلدارة هلوف الب

  الةمطة الواقعية بالفعل الثورى "إصدار اإلعالن الدة ورى من " 

 ﴿13 ﴾ 
إلػػػػػػدار المقمػػػػػػس ا لمػػػػػػل لملػػػػػوات المسػػػػػػمحئ للػػػػػػب ثػػػػػػورة ينػػػػػػاير إلالنػػػػػػاد دسػػػػػػتورياد اػػػػػػل   --::  المرررررروجزالمرررررروجز

دارة هلوف البالد   وحؿ مقمسل الهعب والهورع وتوليو إ 1971تعطيؿ دستور  ىمنو 13/2/2011
نعداـ المؤسسػات السياسػيئ التػل تػدير الدولػئ وحمولػو محميػا بالرعػؿ الثػورع وبلػوة ا مػر الواقػ  امؤداه   

 لمػػػػػػػػػل تعػػػػػػػػػديؿ بعػػػػػػػػػض مػػػػػػػػػواد دسػػػػػػػػػتور  19/3/2011السياسػػػػػػػػػل   إقػػػػػػػػػراا اسػػػػػػػػػترتاا هػػػػػػػػػعبل يػػػػػػػػػـو 
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لمػػػل  الهػػػعب اطيػػػئ ووىػػػ  الدسػػػتور القديػػػد   مواالػػػئلبنػػػاا مؤسسػػػات وىيلػػػات الدولػػػئ الديملر  1971
ممتزمػػػاد با حكػػػاـ المسػػػترتل لمييػػػا  30/3/2011التعػػػديالت   أثػػػره   لػػػدور اإللػػػالف الدسػػػتورع اػػػل 

 وبالنظاـ المؤقت إلدارة الدولئ   

 ( 2113/ 2/7جمةة  -"  رجال القضاء ا "  83لةنة  654) الطعن رقو  

ل لملػوات المسػمحئ الػذع تػولل إدارة الػبالد خػالؿ الرتػرة إذ كاف المقمس ا لمػ  --::  القاعدةالقاعدة
قػد ألػدر إلالنػاد دسػتورياد  2011اننتلاليئ التل أللبت ثورة الخامس والعهريف مف يناير 

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

تدير الدولئ وحؿ محميا المقمػس ا لمػل لملػوات المسػمحئ بالرعػؿ  المؤسسات السياسيئ التل كانت
الثػػورع وبلػػوة ا مػػر الواقػػ  السياسػػل لمػػبالد اػػل حالػػئ الىػػرورة ال حتػػل يػػتـ إنهػػاا المؤسسػػات القديػػدة 

أسػػموب تكػػويف ىػػذه المؤسسػػات لمػػل  2011مػػف مػػارس  19لمدولػػئ ال وقػػد أعقػػرع اسػػترتاا لمهػػعب يػػـو 
التل تبنل لمييا ىيلات الدولئ الديملراطيئ القديدة بدااد بمقمسل الهعب والهورع ثـ رلاسئ القميوريئ 

واػػل ىػػوا مػػا أسػػررت لنػػو   1971ووىػػ  الدسػػتور القديػػد  مػػف خػػالؿ تعػػديؿ لػػبعض مػػواد دسػػتور 
حػػئ الػػد قػػرر المقمػػس ا لمػػل لملػػوات نتيقػػئ انسػػترتاا مػػف المواالػػئ لمػػل التعػػديالت الدسػػتوريئ المطرو 

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

مػف مػارس  30ال الػدر اإللػالف الدسػتورع اػل انتخاب السمطئ التهريعيئ وانتخاب رليس القميوريػئ 
  ممتزماد با حكاـ المسترتل لمييا وبالنظاـ المؤقت إلدارة الدولئ حتل يبدأ تهكيؿ مؤسساتيا    2011

 إصدار اإلعالنات الدة ورية "أثر زوال الحالة الثورية عمى " 

 ﴿14 ﴾ 
ف الدسػػػػػػتورع اللػػػػػػادر اػػػػػػل الطػػػػػػالف ا وؿ رليسػػػػػػاد لمقميوريػػػػػػئ والػػػػػػاد لالػػػػػػال نتخػػػػػػابا   --::  المرررررروجزالمرررررروجز

منػػو اختلالػػاتو والتػػل لػػيس منيػػا إلػػدار اإللالنػػات الدسػػتوريئ    56  تحديػػد المػػادة 30/3/2011
 سػػػػػػند اللػػػػػػرار موىػػػػػػوع  8/12/2012ال  21/11/2012إلػػػػػػداره لالالنػػػػػػيف الدسػػػػػػتورييف المػػػػػػؤرخيف 
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ونيػػئ إلػػدارىما   لمػػئ ذلػػؾ   زواؿ الحالػػئ الثوريػػئ بعػػد التػػدالل    مػػؤداه   لػػدورىما ممػػف ن يممػػؾ 
مباهػػرتو لسػػمطتو الهػػرليئ   لػػدـ قػػواز لمػػؿ السػػمطئ التػػل تتكػػوف والػػاد لمهػػرليئ الدسػػتوريئ خالاػػاد ليػػا 
والعودة لمهرليئ الثوريئ   أثر ذلؾ   انتراا لرئ اإللالنات الدسػتوريئ لػف ىػذيف اللػراريف ممػا ينزليمػا 

سياسيئ التػل تتػأبل لمػل الرقابػئ اللىػاليئ إلػل درؾ اللػرارات اإلداريػئ الخاىػعئ مف ملاؼ ا لماؿ ال
 ليا  

 ( 2113/ 2/7جمةة  -"  رجال القضاء ا "  83لةنة  654) الطعن رقو  

إذ تػػػـ انتخػػػاب رلػػػيس القميوريػػػئ  الطػػػالف ا وؿ بلػػػرتو  وتػػػولل سعػػػدة حكػػػـ   --::  القاعررردةالقاعررردة
 مػػف نلػػوص اإللػػالف الدسػػتورع ) اللػػادرلمػػل سػػند  2012مػػف يونيػػو  30الػػبالد بتػػاريخ 

( والػػذع حػػدد اختلالػػاتو لمػػل النحػػو المنلػػوص لميػػو اػػل المػػادة  30/3/2011اػػ  
منػػػو والتػػػل لػػػػيس مػػػف بينيػػػا سػػػػمطئ إلػػػدار اإللالنػػػات الدسػػػػتوريئ ال اػػػإف اإللالنػػػػيف  56

مػػػػػف  8مػػػػػف نػػػػوامبر و 21الدسػػػػتورييف اللػػػػادريف مػػػػػف الطػػػػالف ا وؿ بلػػػػػرتو بتػػػػاريخل 
ونيػئ  سند اللرار القميورع موىوع التػدالل  يكونػاف لػادريف ممػف ن يممػؾ  2012ديسمبر 

إلػػػدارىما بعػػػد أف زالػػػت الحالػػػئ الثوريػػػئ وألػػػبإ رلػػػيس القميوريػػػئ يباهػػػر سػػػمطئ هػػػرليئ 
بحكػػػـ انتخابػػػو رليسػػػاد لمػػػبالد بلػػػالحيات محػػػددة ن تمكنػػػو مػػػف إلػػػدار تمػػػؾ اإللالنػػػات   

وريئ ن يقػوز ليػا أف تعمػػؿ خالاػاد لػذلؾ حتػػل ن االسػمطئ التػل تتكػػوف والػاد لمهػرليئ الدسػػت
تتنكػػر  سػػاس وقودىػػا ال ذلػػؾ أف العػػودة لمهػػرليئ الثوريػػئ بعػػد اتبػػاع الهػػرليئ الدسػػتوريئ 

خطوة قرت ال سبيؿ بموغ ىدؼ الثورة القػوىرع المتعمػؽ برػرض سػيادة اللػانوف  يئييدر أ
وقالقميػػػػا لمػػػػل كااػػػػئ  ال مػػػػ  مػػػػا يتلػػػػؿ بػػػػذلؾ مػػػػف إطالػػػػئ الرتػػػػرة اننتلاليػػػػئ باىػػػػطراباتيا

ا لعدة  ومف ثـ ال ولما تلدـ ال اإنو ينترل لػف اللػراريف اللػادريف مػف رلػيس القميوريػئ  
لػػػػػرئ اإللالنػػػػػات   2012مػػػػػف ديسػػػػػمبر  8مػػػػػف نػػػػػوامبر و 21الطػػػػػالف ا وؿ  بتػػػػػاريخل

الدستوريئ مما ينزليا مف ملاؼ ا لماؿ السياسيئ التل تتأبل لمل الرقابئ اللىاليئ إلل 
رارات اإلداريئ الخاىعئ لمرقابئ اللىاليئ لمل ألماؿ اإلدارة التػل تلػـو لمػل سػند درؾ الل

 مف سيادة اللانوف وخىوع الدولئ  حكامو إلالاد لرايئ الهرليئ  
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من  236لممادة ما  ر ب عمى اإلعالنات الدة ورية من  ثار وفقاا شروط نفا  " 
  " 2112دة ور 

﴿ 15 ﴾ 
وحتل  11/2/2011استمرار نراذ آثار ما ترتب لمل اإللالنات الدستوريئ اللادرة منذ  -: الموجز

يممؾ منو   هرطو   لدورىا لحيحئ ممف  236  المادة  25/12/2012تاريخ العمؿ بالدستور ال 
ف ولرت بأنيا إلالنات دستوريئ لملومات لحتيا   أثره   لدـ  إلدارىا   الداف اللرارات اإلداريئ وار

 للمتيا مف البطالف   لمئ ذلؾ   

 ( 2113/ 2/7جمةة  -"  رجال القضاء ا "  83لةنة  654) الطعن رقو 

مػػػػف الدسػػػتور الحػػػػالل اللػػػادر اػػػػل ديسػػػػمبر  236مرػػػػاد الػػػنص اػػػػل المػػػادة   --::  القاعررردةالقاعررردة
أف اسػػػػتمرار نرػػػػاذ مػػػػا ترتػػػػب لمػػػػل  2012مػػػػف ديسػػػػمبر  25والمعمػػػػوؿ بػػػػو منػػػػذ  2012

وحتػػػػػل تػػػػػاريخ العمػػػػػؿ  11/2/2011توريئ اللػػػػػادرة اػػػػػل الرتػػػػػرة ) مػػػػػف اإللالنػػػػػات الدسػػػػػ
( مػػػػػف آثػػػػػار إنمػػػػػا ينلػػػػػرؼ إلػػػػػل اإللالنػػػػػات الدسػػػػػتوريئ  25/12/2012اػػػػػل  بالدسػػػػػتور

ف ولػرت بأنيػا  اللحيحئ اللادرة ممف يممؾ إلدارىا ال أما غيرىا مف قرارات إداريئ  وار
ة لملوماتيػا مػف اللػحئ ال إلالنات دستوريئ  اال لالـ ليا مف الػبطالف متػل كانػت ااقػد

إذ لػػيس مػػف هػػأف مػػادة الدسػػتور المػػذكورة أف تػػرد قػػراراد 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

الهيئة عضو بى القائو بحجراء جراحة لجنوط  حمل الصندوا أ عاب المبير األشر " 
 القضائية "

 ﴿16 ﴾ 
ات اللىػػػاليئ تمتػػػ  المنترػػػ  بخػػػدمات لػػػندوؽ الخػػػدمات اللػػػحيئ وانقتماليػػػئ  لىػػػاا الييلػػػ  --::  المررروجزالمررروجز

ة ر بػػػإقراا الرحػػػوص المعمميػػػئ احػػػوص ا هػػػعئ والعمميػػػات القراحيػػػئ اػػػل اػػػروع الطػػػب المختمرػػػئ   ورود لبػػػا
واىػحئ الدنلػئ لمػل أنيػا  1981لسػنئ  4583/ج مػف قػرار وزيػر العػدؿ رقـػ 15العمميات القراحيئ بالمادة 

مقرييػا   لػدـ ورود قيػد لمػل  تعنل كؿ ما تتطمبػو مػف تكػاليؼ اػل سػبيؿ إتماميػا ومنيػا ملػاريؼ الطبيػب
داا كامؿ نرلات ىذه العمميات التل أقريػت بالمستهػريات المتعاقػد معيػا سيتو   مؤداه   التزاـ اللندوؽ بآقن

ومنيا أتعاب مقرييا   هرطو   ىرورة اللياـ بيا لممنتر    ثبوت أف حالػئ الطػالف المرىػيئ اسػتمزمت قيػاـ 
ثػره   وقػوب التػزاـ اللػندوؽ بتحمػؿ كااػئ نرلاتيػا هػاممئ أتعػاب الخبيػر الخبير ا قنبل بإقراا قراحئ لػو   أ

     خطأ  لرئ الحكـ المطعوف ايو ىذا النظر  مخا

 ( 2113/ 28/5جمةة  -"  رجال القضاء ا "  82لةنة  28) الطعن رقو 

الواردة ا  البػاب الثػانل )الخػاص بنظػاـ الخػدمات  15مراد النص ا  المادة   --::  القاعدةالقاعدة
بتنظػػػيـ لػػػندوؽ الخػػػدمات  1981لسػػػنئ  4583( مػػػف قػػػرار وزيػػػر العػػػدؿ رقػػػـ  اللػػػحيئ

 اللػػػحيئ وانقتماليػػػئ  لىػػػاا الييلػػػات اللىػػػاليئ لمػػػل أف   تهػػػتمؿ الخػػػدمات اللػػػحيئ
يػػػػػػو ا طبػػػػػػاا تيػػػػػػئ : )أ( العػػػػػػالج الطبػػػػػػل الػػػػػػذع يؤدهػػػػػػلوف العػػػػػػالج والرلايػػػػػػئ الطبيػػػػػػئ اآ

وؽ أو العيػػػادات الخالػػػئ   خلػػػاليوف اػػػ  اػػػروع الطػػػب المختمرػػػئ اػػػ  ليػػػادات اللػػػندا 
           )ب( العالج واإلقامئ بالمستهر  أو الملحئ   )ج( العمميات القراحيئ    
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 ممػػػػا مرػػػػاده أف لممنترػػػػ  التمتػػػػ  بػػػػإقراا الرحػػػػوص المعمميػػػػئ واحػػػػوص ا هػػػػعئ والعمميػػػػات
ذ وردت لبػػارة    القراحيػػئ اػػ  اػػروع الطػػب المختمرػػئ بػػأع مػػف المستهػػريات المتعاقػػدة ال وار
العمميػػػات القراحيػػػئ   بػػػالرلرة )ج( سػػػالرئ البيػػػاف لمػػػل نحػػػو واىػػػإ اػػػ  دنلتيػػػا لمػػػل أنيػػػا 
تعنػػػل كػػػؿ مػػػا تتطمبػػػو العمميػػػات القراحيػػػئ مػػػف تكػػػاليؼ اػػػ  سػػػبيؿ إتماميػػػا والػػػاد لمظػػػروؼ 

الءايئ المسػتيدائ ال ومنيػا بالىػرورة وبحكػـ المػزـو ملػاريؼ  اللحيئ الداليئ إلل تحليؽ
لمػػػل قنسػػيئ ىػػػذا الطبيػػػب ولػػػـ يهػػػترط أف  اد الطبيػػب الػػػذع يقرييػػػا ال ولػػػـ يػػورد الػػػنص قيػػػد

يكػػوف وطنيػػاد ومػػف ثػػـ يمتػػـز اللػػندوؽ بػػأداا كامػػؿ نرلػػات العمميػػات القراحيػػئ التػػل تقػػرع 
ن يتقػػزأ مػػف ىػػذه النرلػػات    اد ا قػػزابالمستهػػريات المتعاقػػدة ومنيػػا أتعػػاب مقرييػػا بحسػػباني

وذلؾ متل اقتىت الىرورة اللحيئ لممنترػ  الليػاـ بيػذا اإلقػراا   لمػا كػاف ذلػؾ ال وكػاف 
اللادر لف المركػز الطبػل العػالمل الملػدـ مػف  25/9/2011البيف مف الخطاب المؤرخ 

ر الطالف أماـ محكمػئ الموىػوع أف حالػئ الطػالف اللػحيئ اسػتدلت لرىػو لمػل الخبيػ
الطبػل ا قنبػل الزالػر لممركػػز اػ  الوقػت الػػذع كػاف الطػالف محقػػوزاد بػو لمعػالج اأولػػل 
بإقراا تدخؿ قراحػل لمػل الترلػيؿ الػوارد بػالتلرير ال ولمػا كانػت حالػئ الطػالف المرىػيئ 
قد اسػتمزمت قيػاـ الخبيػر ا قنبػل بػإقراا تمػؾ القراحػئ ومػف ثػـ يىػحل اللػندوؽ ممتزمػاد 

التدخؿ القراحل هاممئ أتعاب الخبير التػل ىػل قػزا ن يتقػزأ مػف بتحمؿ كاائ نرلات ىذا 
ذ خػػالؼ الحكػػـ المطعػػوف ايػػو ىػػذا النظػػر وقىػػل بػػراض الػػدلوع ال اإنػػو  ىػػذه النرلػػات ال وار

 يكوف قد أخطأ ا  تطبيؽ اللانوف    

 ررررررررررررررررر
 

 

 

 



 

 29 قانون ( طعون رجال القضاء ) 

 ﴾ ؽ ﴿

 قانون
 قانون صادر من الةمطة ال شريعية "ضائية  ير جائز إل ب عديل قانون الةمطة الق" 

 ﴿17 ﴾ 
انتياا المحكمئ إلل انتراا ولؼ اإللػالف الدسػتورع لػف اللػراريف اللػادريف مػف الطػالف   --::  الموجزالموجز

وأنيمػا مقػػرد قػػراريف إداريػيف   تىػػمف اللػػرار  8/12/2012ال  21/11/2012ا وؿ بلػرتو بتػػاريخل 
عػػديالد للػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ بتوقيػػت مػػدة ونيػػئ النالػػب العػػاـ بقعميػػا أربػػ  ا وؿ اػػل مادتػػو الثالثػػئ ت

سػنوات وبسػػرياف ىػذا الػػنص لمػػل مػف يهػػءؿ المنلػب بػػأثر اػػورع   لػدـ قػػواز تنظػيـ ذلػػؾ إن بلػػانوف 
لػػادر مػػف السػػمطئ التهػػريعيئ   لمػػئ ذلػػؾ   مساسػػو بحلػػوؽ منلػػب النالػػب العػػاـ وىػػماناتو المتلػػمئ 

   باستلالؿ اللىاا 

 ( 2113/ 2/7جمةة  -"  رجال القضاء ا "  83لةنة  654) الطعن رقو 

إذ كانػػت المحكمػػئ قػد انتيػػت إلػػل أف اللػػراريف اللػػادريف مػػف الطػػالف ا وؿ     --::  القاعرردةالقاعرردة
ينترػػل لنيمػػا ولػػؼ  اإللػػالف  2012مػػف ديسػػمبر  8مػػف نػػوامبر و 21بلػػرتو بتػػاريخل 

ىما وأنيمػػػػا مقػػػػرد قػػػػراريف إداريػػػػيف الدسػػػػتورع  للػػػػدورىما ممػػػػف ن ونيػػػػئ لػػػػو اػػػػل إلػػػػدار 
تىػػمنو اللػػرار ا وؿ اػػل مادتػػو الثالثػػئ مػػف تعػػديؿ  يخىػػعاف لمرقابػػئ اللىػػاليئ ال وكػػاف مػػا

للانوف السمطئ اللىاليئ يتعمؽ بتوقيت مدة ونيئ النالب العاـ بقعميا أرب  سػنوات بعػد أف 
كػػاف ىػػذا كانػػت مطملػػئ ال وبسػػرياف ىػػذا الػػنص لمػػل مػػف يهػػءؿ المنلػػب بػػأثر اػػورع ال و 

اللػػرار اػػوؽ أنػػو مقػػرد مػػف قػػوة اللػػانوف اإنػػو يمػػس حلػػوؽ منلػػب النالػػب العػػاـ وىػػماناتو 
ممػػػا يتلػػػؿ باسػػػتلالؿ اللىػػػاا وىػػػو مػػػا ن يقػػػوز تنظيمػػػو إن بلػػػانوف لػػػادر مػػػف السػػػمطئ 

 التهريعيئ   
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 عية أدنى من القانون "بأداة  شري عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة ل ينظو" 

 ﴿18 ﴾ 
لزؿ اللىاة وألىاا النيابئ العامئ مف وظالريـ   لدـ قواز تنظيميا بأداة تهريعيئ أدنل   --::  الموجزالموجز

  تىػػمف  30/3/2011مػف اإللػػالف الدسػتورع اللػػادر اػل  47ال  46مرتبػئ مػػف اللػانوف   المادتػػاف 
تحديد مدة ونيػئ النالػب العػاـ بقعميػا  21/11/2012اللرار اللادر مف الطالف ا وؿ بلرتو بتاريخ 

أرب  سنوات وبسرياف ذلؾ لمل مػف يهػءؿ المنلػب بػأثر اػورع   مػؤداه   مخالرػئ ىػذا اللػرار لالػالف 
الدسػػتورع   أثػػره   لػػدـ قيامػػو لمػػل أسػػاس مػػف الهػػرليئ وتعييبػػو بعيػػب قسػػيـ يعػػدـ أثػػره   اختلػػاص 

اػل طمبػات إلءػاا اللػرارات القميوريػئ متػل كػاف مبنػل  الدوالر المدنيئ بمحكمئ استلناؼ اللاىرة بالرلؿ
  ن هأف لممحكمئ  2006لسنئ  142ؽ السمطئ اللىاليئ المعدلئ بؽ  83الطمب مخالرئ اللوانيف   ـ 

 الدستوريئ ال ذلؾ   التزاـ الحكـ المطعوف ايو ذلؾ   لحيإ   

 ( 2/7/2113جمةة  -" رجال القضاء ا "  83لةنة  654) الطعن رقو 

مػػف  30مػػف اإللػػالف الدسػػتورع اللػػادر اػػل  47ال  46الػػنص اػػل المػػادتيف   --::  لقاعرردةلقاعرردةاا
موىػػػوع  2012لسػػػنئ  386ال المعمػػػوؿ بػػػو اػػػل تػػػاريخ لػػػدور اللػػػرار رقػػػـ 2011مػػػارس 

لمػػػػل أف لػػػػزؿ اللىػػػػاة  –ولمػػػػل مػػػػا قػػػػرع بػػػػو قىػػػػاا محكمػػػػئ الػػػػنلض  –التػػػػدالل يػػػػدؿ 
 يقػوز تنظيميػا بػأداة تهػريعيئ وألىاا النيابئ العامئ مف وظالريـ ىو مف ا مػور التػل ن

مػػف نػػوامبر  21أدنػل مرتبػػئ مػف اللػػانوف ال اػإف اللػػرار اللػػادر مػف الطػػالف ا وؿ بتػاريخ 
ايما تىمنو مف تحديد لمدة ونيػئ النالػب العػاـ بقعميػا أربػ  سػنوات وبسػرياف ىػذا  2012

الػػنص لمػػل مػػف يهػػءؿ المنلػػب بػػأثر اػػورع يكػػوف غيػػر قػػالـ لمػػل أسػػاس مػػف الهػػرليئ ال 
ومهػػػػػوباد بعيػػػػػب قسػػػػػيـ يقعمػػػػػو لػػػػػديـ ا ثػػػػػر ال ون وقػػػػػو لمتحػػػػػدع اػػػػػل ىػػػػػذا اللػػػػػدد بػػػػػأف 
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 

لمػػل سػػبيؿ التأكيػػد ن التأسػػيس ال امػػف ثػػـ  إنمػػا ىػػل 2011مػػف مػػارس  30اللػػادر اػػل 
 مػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػانوف السػػػػػػػػػػػػمطئ اللىػػػػػػػػػػػػاليئ المعدلػػػػػػػػػػػػئ باللػػػػػػػػػػػػانوف  83ووالػػػػػػػػػػػػاد لػػػػػػػػػػػػنص المػػػػػػػػػػػػادة 
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تخػػػػتص الػػػػدوالر المدنيػػػػئ بمحكمػػػػئ اسػػػػتلناؼ اللػػػػاىرة دوف غيرىػػػػا  2006لسػػػػنئ  142رقػػػػـ 
ذ بالرلؿ ال طمب إلءاا اللرارات القميور  يئ متػل كػاف مبنػل الطمػب مخالرػئ اللػوانيف   وار

مػػػف  21خمػػػص الحكػػػـ المطعػػػوف ايػػػو إلػػػل أف اللػػػرار اللػػػادر مػػػف الطػػػالف ا وؿ بتػػػاريخ 
مرتلػػػػر لسػػػػنده الدسػػػػتورع أو اللػػػػانونل اػػػػل تعػػػػديؿ أحكػػػػاـ قػػػػانوف السػػػػمطئ  2012نػػػػوامبر 

لسػنئ  386اللىاليئ ورتب لمل ذلػؾ أنػو ن يلػمإ أساسػاد للػدور اللػرار القميػورع رقػـ 
ايما تىمنو مف لزؿ المطعوف ىده مػف منلػب النالػب العػاـ وتعيػيف آخػر بػدند  2012

 منو ال اإنو يكوف قد التـز لحيإ حكـ اللانوف مبرااد مف قالئ الخطأ ال تطبيلو  

 ررررررررررررررررر

 قرار إدارى
 اة عمال الةمطة والنحرا  بها "  عييب القرار اإلدارى بعيب إةاءة" 

 ﴿19 ﴾ 
ليب إسااة استعماؿ السمطئ أو اننحراؼ بيا   مف العيوب الللػديئ اػل السػموؾ اإلدارع   --::الموجز الموجز 

  ماىيتو   تنكب اإلدارة الءايئ مف إلدار اللرار وقو الملمحئ العامئ أو إلداره ببالػث ن يمػت ليػا 
عػاـ كتحليػؽ   ىو ليب يهوب اللرار متل كػاف يرمػل إلػل تحليػؽ لػالإ معػيف يختمػؼ لػف اللػالإ ال

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

 ( 2113/ 2/7جمةة  -"  رجال القضاء ا "  83لةنة  654) الطعن رقو 

إذا تبيف لممحكمػئ أف اللػرار اإلدارع معيػب بعيػب إسػااة اسػتعماؿ السػمطئ أو   --::  القاعدةالقاعدة
ديئ ال السػموؾ اإلدارع التػل قواميػا أف يكػوف لػدع وىو مف العيوب اللل الاننحراؼ بيا 

اإلدارة قلػػػد إسػػػااة اسػػػتعماؿ السػػػمطئ أو اننحػػػراؼ بيػػػا بػػػأف يهػػػوب الءايػػػئ مػػػف إلػػػدار 
   اللػػػػػػػػرار اإلدارع ليػػػػػػػػب بػػػػػػػػأف تنكبػػػػػػػػت اإلدارة وقػػػػػػػػو الملػػػػػػػػمحئ العامػػػػػػػػئ التػػػػػػػػل يقػػػػػػػػب أف
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أع أف لػػدع  الد ألػػدرتو ببالػػث ن يمػػت لتمػػؾ الملػػمحئ يتءياىػػا اللػػرار ال أو أف تكػػوف قػػ
قيئ اإلدارة قلد إسػااة اسػتعماؿ السػمطئ أو اننحػراؼ بيػا ال وىػو ليػب متلػؿ باليػدؼ 
مػف إلػدار اللػػرار الػذع يرمػل إليػػو المهػرع ومػػف أقمػو مػنإ اإلدارة سػػمطئ إلػداره ال وىػػذا 

كنػػػو يختمػػػؼ لػػػف العيػػػب يهػػػوب اللػػػرار حتػػػل لػػػو كػػػاف يرمػػػل إلػػػل تحليػػػؽ لػػػالإ معػػػيف ول
ا  إلػل اننحػراؼ تحليػؽ ملػمحئ هخلػيئ االلالإ العاـ المللود ألالد   وقد يكوف الد

أو تحليؽ داا  سياسل وىو تدخؿ ذوع النروذ مف رقاؿ حزب ا غمبيئ وىو المتولل زمػاـ 
 الحكـ ال البالد ال إلداره  

 لمصمحة العامة "ا وجه أثر ممالفة القرار اإلدارى" 

 ﴿20 ﴾ 
تنكػب الطػالف ا وؿ معلػدر اللػرارات وقػو الملػمحئ العامػئ التػل يقػب أف يتءياىػا اللػرار   --::  ززالموجالموج

اإلدارع إلػػل لػػالإ مءػػاير بػػداا  مػػػف تػػدخؿ ذوع النرػػوذ مػػف رقػػػاؿ الحػػزب الحػػاكـ   مػػؤداه   لػػػدور 
بعيب إسااة استعماؿ السمطئ لف قلد    يفمعيب 8/12/2012ال  21/11/2012اللراريف المؤرخيف 

لؾ   اقتراؤه بولرو رليس السمطئ التنريذيئ لمل سػمطئ القمعيػئ التأسيسػيئ التػل تخػتص بوىػ  لمئ ذ
الوثيلػػئ الدسػػتوريئ والتػػل تعمػػػو لمػػل قميػػ  سػػػمطات الدولػػئ بإلػػدار مػػا أطمػػػؽ لميػػو إلالنػػاد دسػػػتورياد   

لىاا لف انتياا الحكـ المطعوف ايو إلل راض دا  الطالنيف بعدـ قواز نظر الدلوع ننتراا ونيئ ال
  لمحكمػئ الػنلض تلػحيإ مػا وقػ  بػالحكـ مػف خطػأ اػل  ئرقابئ اإللالنات الدستوريئ   نتيقو لػحيح

 بعض التلريرات اللانونيئ واستكماليا دوف أف تنلىو   

 ( 2113/ 2/7"  جمةة  رجال القضاء ا "  83لةنة  654) الطعن رقو  

 8مػف نػوامبر و 21ريػئ بتػاريخل إذ كاف اللراراف اللادراف مف رلػيس القميو   --::  القاعدةالقاعدة
إذ تنكػب  القد قااا معيبيف بعيػب إسػااة اسػتعماؿ السػمطئ لػف قلػد  2012مف ديسمبر 

ملػػدرىا وقػػو الملػػمحئ العامػػئ التػػل يقػػب أف يتءياىػػا اللػػرار اإلدارع وىػػو ليػػب يتلػػؿ 
بػػػؿ بػػػداا  مػػػف  الباليػػػدؼ مػػػف إلػػػدارىا تحػػػت مسػػػمل لػػػالإ معػػػيف يءػػػاير اللػػػالإ العػػػاـ 

لمػػػػاند لحكػػػػـ تػػػػدخؿ ذوع ال  نرػػػػوذ مػػػػف رقػػػػاؿ حػػػػزب ا كثريػػػػئ الحػػػػاكـ ال اىػػػػالد لػػػػف أنػػػػو وار
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الػد تكونػت بتػاريخ  2011مػف مػارس  30مف اإللػالف الدسػتورع اللػادر بتػاريخ  60المادة 
اىػطمعت بػدورىا اػل إلػداد مهػروع الدسػتور القمعيئ التأسيسيئ والتل  2012مف يونيو  12

القديػػػػد لمػػػػبالد خػػػػالؿ سػػػػتئ أهػػػػير يطػػػػرح بعػػػػدىا لالسػػػػترتاا الهػػػػعبل ال ولمػػػػا كانػػػػت السػػػػمطئ 
إذ ىػػل  الالتأسيسػػيئ التػػل تخػػتص بوىػػ  الوثيلػػئ الدسػػتوريئ تعمػػو لمػػل قميػػ  سػػمطات الدولػػئ 

نتػػاج لمميػػا ال بالتبػػار أنيػػا السػػمطئ المنهػػلئ لءيرىػػا مػػف السػػمطات ال امػػا كػػاف لمطػػالف ا وؿ 
مػػف  21نريذيػػئ أف يقتػػرئ لمػػل سػػمطئ تمػػؾ القمعيػػئ التأسيسػػيئ اػػل بولػػرو رلػػيس السػػمطئ الت

ويلدر ما أطمػؽ لميػو   إلالنػاد دسػتورياد   ال ومػا كػاف لػو أف يرعػؿ وقػد كانػت  2012نوامبر 
تمؾ القمعيئ قػد هػارات لمػل اننتيػاا مػف إلػداد مهػروع الدسػتور ال وبالرعػؿ تلػدمت بػو  بعػد 

إلػل الطػالف ا وؿ الػذع ألػدر اللػرار رقـػ  2012 أياـٍ معدودات  بتػاريخ ا وؿ مػف ديسػمبر
ذ انتيػل  2012مػف ديسػمبر  15بدلوة النػاخبيف لالسػترتاا لميػو يػـو  2012لسنئ  297 ال وار

الحكـ المطعوف ايػو إلػل اللىػاا بعػدـ قبػوؿ داػ  الطػالنيف بعػدـ قػواز نظػر الػدلوع وبقػواز 
ه اػل بعػض تلريراتػو أمػف بعػد خطػ نظرىا اإنو يكوف قد انتيل إلل النتيقئ اللحيحئ ون يعيبو

إذ لمحكمػػئ الػػنلض أف تلػػحإ تمػػؾ التلريػػرات وتسػػتكمميا دوف أف  الاللانونيػػئ أو قلػػوره اييػػا 
 تنلىو  

 فى دعوى إلغاء القرار اإلدارى " شروط ان هاء المصومة" 

 ﴿21 ﴾ 
 وف ايػو   هػرطوانتياا الخلومئ ال دلوع اإللءاا لند إلءاا القيئ اإلداريئ لملرار المطعػ -: الموجز

  أف يكػػوف اإللءػػاا اػػل حليلتػػو سػػحباد لملػػرار بػػأثر رقعػػل يرتػػد إلػػل تػػاريخ لػػدوره   لمػػئ ذلػػؾ   انتيػػاا 
ال  21/11/2012المحكمػػػػػػػئ إلػػػػػػػل أف اللػػػػػػػراريف اللػػػػػػػػادريف مػػػػػػػف الطػػػػػػػالف ا وؿ بلػػػػػػػرتو بتػػػػػػػػاريخل 

مػػف  236اإللػػالف الدسػػتورع   مػؤداه   لػػدـ انلػػراؼ نػص المػػادة  ئينترػل لنيمػػا لػر 8/12/2012
الدستور إلييما مػف حيػث نرػاذ آثارىمػا   أثػره   بلػاا ملػمحئ المطعػوف ىػده قالمػئ اػل الػدلوع  التػزاـ 

 الحكـ المطعوف ايو ىذا النظر   لحيإ   

 ( 2/7/2113جمةة  -" رجال القضاء ا "  83لةنة  654) الطعن رقو 
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مػػئ قػػد انتيػػت إلػػل أف اللػػراريف اللػػادريف مػػف الطػػالف ا وؿ إذ كانػػت المحك  --::  القاعرردةالقاعرردة
ينترػػػل لنيمػػػا لػػػرئ اإللػػػالف   2012مػػػف ديسػػػمبر  8مػػػف نػػػوامبر و 21بلػػػرتو بتػػػاريخل

الدسػػتورع للػػدورىما ممػػف ن ونيػػئ لػػو اػػل إلػػدارىما ال اػػال ينلػػرؼ إلييمػػا نػػص المػػادة 
ف وعلػػرا بأنيمػػا مػػف اإلل مػػف الدسػػتور 236 النػػات الدسػػتوريئ ال مػػف حيػػث نرػػاذ آثارىمػػا وار

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 لملػػرار ىػػو اػػل حليلػػئ تكييرػػو اللػػانونل 

اد لكامػؿ طمػب رااػ  دلػوع اإللءػاا ال أع أف يكػوف اإللءػاا اػل حليلتػو اللانونيػئ سػحباد مقيب
اد ال بأثر رقعػل يرتػد إلػل تػاريخ لػدور اللػرار المطعػوف لرار ال متل كاف ذلؾ قالزاد قانونلم

إذ إف طمػػػب اإللءػػػاا إنمػػػا  الابػػػذلؾ وحػػػده يتحلػػػؽ كامػػػؿ طمػػػب رااػػػ  دلػػػوع اإللءػػػاا  الايػػػو 
غير المهروع مف تاريخ لدوره م  ما يترتب لمل ذلؾ مػف آثػار ال يستيدؼ إلداـ اللرار 

ذ التػـز الحكػػـ المطعػػوف ايػػو ىػذا النظػػر اػػإف النعػػل لميػػو بيػذا الهػػؽ يىػػحل لمػػل غيػػر  وار
 أساس  

 ة فى دعوى إلغاء القرار اإلدارى "المصمح" 

 ﴿22 ﴾ 
بػػدند منػػو قبػػؿ خػػر ده مػػف منلػػب النالػػب العػػاـ وتعيػػيف آلػػدور قػػرار لػػزؿ المطعػػوف ىػػ  --::  المرروجزالمرروجز

 21/11/2012لػػػػدور الدسػػػػتور إبػػػػػاف سػػػػرياف اللػػػػػرار اللػػػػادر مػػػػف الطػػػػػالف ا وؿ بلػػػػرتو بتػػػػػاريخ 
والمسمل إلالناد دستورياد مستنداد إلل المادة الثالثئ منػو   مػؤداه   لػدـ لػدور اللػرار المطعػوف ايػو اػل 

عوف ىده ال طمباتو بالتبػاره ظؿ سرياف الدستور القديد ونراذاد  حكامو   أثره   تواار الملمحئ لممط
هػػاغالد لممنلػػب ومتمتعػػاد بحلػػانتو وقػػت لػػدور اللػػرار 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   

 ( 2/7/2113جمةة  -" رجال القضاء ا "  83 لةنة 654) الطعن رقو 
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كاف الحكـ المطعوف ايو قد أقػاـ قىػااه بعػدـ قبػوؿ الػدا  بانترػاا ملػمحئ  إذ  --القاعدة :القاعدة :
المطعػػػوف ىػػػده نسػػػتنراد مػػػدة ونيتػػػو بملتىػػػل نرػػػاذ أحكػػػاـ الدسػػػتور القديػػػد ال لمػػػل أف 

 22ار لػػدر بتعيػػيف آخػػر اػػل منلػػب النالػػب العػػاـ بتػػاريخ الػػدلوع المطروحػػئ تتعمػػؽ بلػػر 
بػػػاف اتػػػرة سػػػرياف اللػػػرار اللػػػادر مػػػف  2012مػػػف نػػػوامبر  قبػػػؿ لػػػدور الدسػػػتور القديػػػد وار

المسػمل   إلالنػاد دسػتورياد   مسػتنداد  2012مػف نػوامبر  21الطالف ا وؿ بلرتو بتاريخ 
لب العاـ وهروط هػءؿ المنلػب إلل ما تىمنتو المادة الثالثئ منو بهأف طريلئ تعييف النا

ومػػدة ونيتػػو ال ولػػـ يلػػدر اللػػرار المطعػػوف ايػػو اػػل ظػػؿ سػػرياف الدسػػتور القديػػد أو نرػػاذاد 
ومػػػػف ثػػػػـ الػػػػد تػػػواارت لممطعػػػػوف ىػػػػده الملػػػػمحئ اػػػل طمباتػػػػو محػػػػؿ الػػػػدلوع  ال حكامػػػو 

بالتبػػاره هػػاغالد لمنلػػب النالػػب العػػاـ ومتمتعػػاد بحلػػانتو وقػػت لػػدور اللػػرار ا وؿ سػػند 
ار محػؿ المنازلػئ ال ممػا ترتػب لميػو لزلػو مػف منلػبو وتعيػيف آخػر بػدند منػو بموقػػب اللػر 

اللػػرار ا خيػػػر ال اػػإف انتيػػػاا الحكػػػـ المطعػػوف ايػػػو إلػػل اللىػػػاا بعػػػدـ قبػػوؿ الػػػدا  بانترػػػاا 
  ملمحئ المطعوف ىده ال الدلوع يكوف ال محمو  

 ررررررررررررررررر
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 ﴾ ـ ﴿

 مة حقات مالية

 ﴿23 ﴾ 
المةاواة بين أعضاء الةمطة القضائية وأقرانهو من أعضاء المحكمة الدة ورية " 

  "العميا فى الحقوا والمزايا 

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

ؽ دسػػػػػتوريئ بتػػػػػاريخ  8لسػػػػػنئ  3الترسػػػػػير التهػػػػػريعل لممحكمػػػػػئ الدسػػػػػتوريئ العميػػػػػا الػػػػػوارد بػػػػػاللرار رقػػػػػـ 
  مؤداه   وقوب المساواة ال  1979لسنئ  48مف ؽ المحكمئ الدستوريئ العميا  20ال ـ  3/3/1990

بػػيف ألىػػاا السػػمطئ اللىػػاليئ وأقػػرانيـ مػػف ألىػػاا المحكمػػئ الدسػػتوريئ العميػػا   إقػػرار الحلػػوؽ والمزايػػا 
آنػذاؾ    اد مػف قانونيػا كػاف قالمػ 18ال  12المحكمئ الدستوريئ العميػا ليػذا المبػدأ رغػـ أف نػص المػادتيف 

 التزاـ الحكـ المطعوف ايو ىذا النظر   لحيإ    

 ( 2113/ 2/7جمةة  -"  رجال القضاءا "  83لةنة  397) الطعن رقو 

إذ كػػػػاف مػػػػا اسػػػػتلر لميػػػػو قىػػػػاا محكمػػػػئ الػػػػنلض مػػػػف أف قػػػػرار المحكمػػػػئ   --::  القاعرررردةالقاعرررردة
أف المهػرع  3/3/1990ؽ دسػتوريو بتػاريخ  8لسػنئ  3الدستوريئ ا  طمب الترسػير رقػـ 

اطػػػرد اػػػل تنظػػػيـ المعاممػػػئ الماليػػػئ  لىػػػاا الييلػػػات اللىػػػاليئ كااػػػئ لمػػػل مػػػني  مػػػؤداه 
ف هػػاغمل وظػػالؼ اللىػػاا والنيابػػئ العامػػئ اػػل قػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ التسػػويئ تمامػػاد بػػي

وبػػيف الوظػػالؼ الملابمػػئ ليػػا اػػل الييلػػات اللىػػاليئ ا خػػرع  ومنيػػا المحكمػػئ الدسػػتوريئ 
العميػػا  سػػوااد اػػل المخللػػات الماليػػئ الملػػررة ليػػا مػػف مرتبػػات وبػػدنت وغيرىػػا أو اػػل 

ىػذا الخلػوص ألػالد ثابتػاد يػنظـ المعاممػئ المعاهات حتل غدا مبػدأ المسػاواة بيػنيـ اػل 
 الماليػػػػػػػئ بكااػػػػػػػئ قوانبيػػػػػػػا يؤكػػػػػػػد ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػا نلػػػػػػػت لميػػػػػػػو الرلػػػػػػػرة الثانيػػػػػػػئ مػػػػػػػف المػػػػػػػادة 

 



 

 37 ( مة حقات مالية طعون رجال القضاء ) 

مػف أنػو    1979لسنئ  48مف قانوف المحكمئ الدستوريئ العميا اللادر باللانوف رقـ  20
لرلػػػػؿ تسػػػػرع اػػػػ  هػػػػأف ألىػػػػاا المحكمػػػػئ قميػػػػ  ايمػػػػا لػػػػدا مػػػػا نعػػػػص لميػػػػو اػػػػ  ىػػػػذا ا

الىمانات والمزايا والحلوؽ والواقبات الملررة بالنسبئ إلل مستهػارع محكمػئ الػنلض والػاد 
للػػانوف السػػمطئ اللىػػاليئ   ممػػا مرػػاده التسػػويئ اػػ  الحلػػوؽ والمزايػػا بػػيف ألىػػاا المحكمػػئ 

هػءموف وظػالؼ متماثمػئ الدستوريئ العميا وبػيف أقػرانيـ مػف ألىػاا محكمػئ الػنلض الػذيف ي
اػػػ  مربوطيػػػا المػػػادع ال واتخػػػذ المهػػػرع اللوالػػػد المنظمػػػئ لممخللػػػات الملػػػررة لوظػػػالؼ 
اللىػػػػػاا والنيابػػػػػئ العامػػػػػئ ألػػػػػالد يقػػػػػرع حكمػػػػػو لمػػػػػل المخللػػػػػات المسػػػػػتحلئ لهػػػػػاغمل 
الوظػػالؼ الملابمػػئ بالمحكمػػئ الدسػػتوريئ العميػػا والييلػػات اللىػػاليئ ا خػػرع ومػػف ثػػـ يتعػػيف 

لسػمطئ اللىػاليئ بػأقرانيـ مػف ألىػاا المحكمػئ الدسػتوريئ العميػا ال وكػاف مسػاواة ألىػاا ا
مػػف قػػانوف المحكمػػئ الدسػػتوريئ العميػػا كػػاف قالمػػاد أمػػاـ  18ال  12مػػا قػػاا بػػنص المػػادتيف 

المحكمػػػئ الدسػػػتوريئ العميػػػا حينمػػػا أقػػػرت مبػػػدأ المسػػػاواة بػػػيف قميػػػ  الييلػػػات اللىػػػاليئ اػػػ  
 3/3/1990ؽ دسػػػتوريئ بتػػػاريخ  8لسػػػنئ  3ار رقػػػـ الترسػػػير التهػػػريعل الػػػذع أوردتػػػو بػػػاللر 

ذ التػػػػـز الحكػػػػـ  الػػػػذع غػػػػدا ممزمػػػػاد لقميػػػػ  ا اػػػػراد والقيػػػػات كلػػػػانوف مسػػػػتلر ممػػػػـز ليػػػػا ال وار
  رد بوقو الطعف يىحل لمل غير أساسالمطعوف ايو ىذا النظر اإف النعل لميو بما و 

 ررررررررررررررررر
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


