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تورة فاطمة دمحم أحمد الرزاز   نواب رئيس احملكمة        والد
تورالمستشار  السید وحضور شر  / الد   رئيس هيئة املفوضنيعماد طارق ال
ع وحضور   أمني السر            السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ٥١بــرقم المقی

ة "دستورة" ـة) ،قضائ ة والعمال مة النقض (الدائرة المدن قرارهـا  ،عد أن أحالت مح
ة". ٨٩لسنة  ٤، ملف الطعن رقم٢٥/٦/٢٠٢٠الصادر بجلسة  ة "نقا   قضائ

  

  من املقام
حى أحمد    دمحممحمود طل

  ضـد
  نقیب المعلمین

  

  اإلجـراءات
مة ٢٠٢٠بتارخ الثالثین من سبتمبر سنة  تاب المح ، ورد إلى قلم 

ا ة " ٨٩لسنة  ٤ملف الطعن رقم  ،الدستورة العل ة قضائ عد أن قررت الدائرة  نقا  ،"
مـــة النقض بجلسة  مح ة  ة والعمال وقف السیر فى الطعن، ، ٢٥/٦/٢٠٢٠المدن
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ا للفصل فى دستورة المادة (وٕاحالة أو  مة الدستورة العل ) من ٧راقه إلى المح
ه من  ١٩٦٩لسنة  ٧٩القانون رقم  ما نصت عل ة، ف م ة المهن التعل شأن نقا

مة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من  اختصاص مح
ة قرارات لجنة القید م ة المهن التعل   .بنقا

  

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

مة  محضر الجلسة، وقررت المح وُنظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  احملكمــــة
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

ــــم اإلحال -ل ــــئع تتحصحیث إن الوقا ائر ــــة وســــعلى ما یتبین من ح
 ٢٥لسنة  ٦٠٢١، أقام الطاعن الدعو رقم ١٥/٥/٢٠٠٨فى أنه بتارخ  - األوراق 

م بوقف  ة المعلمین، طالًا الح قنا، ضد نقا مة القضاء اإلدار  ة، أمام مح قضائ
ة المعمقرار السلبى الصادر تنفیذ وٕالغاء ال االن نقا  طاقةن منحه متناع علمین 

ةاال النقا أنه من شتراك  ، مع ما یترتب على ذلك من آثار، على سند من القول 
ة م محافظ ،العاملین بإدارة قنا التعل م  ة والتعل عة لمدیرة التر سدد و ة قنا، ــــالتا

ة منذ تعیینه  تلك لصالحالمقررة شتراكات االانتظام   ، إال أن١/٨/١٩٩٥ بتارخالنقا
ة  ة طاقةمنحه  رفضتالنقا ضمن حقوقه فى العضو ه إلى إقامة دعواه ل ، مما حدا 

ة جلسة  ،معاش النقا عدم ، ٢٧/٩/٢٠١٨عند بلوغه سن المعاش. و مة  قضت المح
مة النقض لالإا بنظر الدعو وٕاحالتها اختصاصها والئًّ   قیدو ختصاص، لى مح

ة ٨٩لسنة  ٤برقم أمامها الطعن  ة " قضائ جلسة  نقا قررت ، ٢٥/٦/٢٠٢٠"، و
مـــة النقض، الدائرة المد مح ة  ة والعمال وقف السیر فى الطعن، وٕاحالة أوراقه إلى ن
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ا للفصل فى دستورة المادة ( مة الدستورة العل لسنة  ٧٩) من القانون رقم ٧المح
ة،  ١٩٦٩ م ة المهن التعل ه من اختصاص مشأن نقا ما نصت عل مة النقض ف ح

ة.  النقا   بنظر الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید 
  

ة المهن  ١٩٦٩لسنة  ٧٩) من القانون رقم ٥وحیث إن المادة ( شأن نقا
القانون رقم  ة المعدل  م ة جدول  ه، تنص على أن١٩٩٢لسنة  ١٣التعل النقا " ینشأ 

ة ".لقید األعضاء وفقا لما تن ه الالئحة الداخل   ص عل
  

ل لجنة للقید فى الجدول  ه) من القانون ذاته على أن٦وتنص المادة ( " تش
الءبرئاسة أحد  ة یختارهما المجلس. و ن من مجلس إدارة النقا ة، وعضو   النقا

م طلب القید وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خالل ثالثین یومً  ا من تارخ تقد
ون القرار مسبً وفى حالة ال ،إلیها   ا.رفض یجب أن 

قرار اللجنة خالل خمسة عشر یومً  خطر الطالب  تاب و ا من صدوره، 
صال موقع  قوم مقام اإلخطار تسلم الطالب صورة بإ مسجل مع علم الوصول. و

ه منه.   عل
ولمن صدر القرار برفض قید اسمه أن یتظلم منه إلى مجلس اإلدارة خالل 

القرار".ا من تارثالثین یومً    خ إخطاره 
  

ینظر مجلس اإلدارة فى  " هعلى أن ذلك القانون  ) من٧وتنص المادة (
ون  قة على أال  التظلمات من قرارات لجنة القید المنصوص علیها فى المادة السا

قبول التظلم أو رفضه.   ألعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس 
طعن ف مة النقض خالل ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن  ه أمام مح

القرار". ة عشر یوًما من تارخ إعالنه    ثمان
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، مناطها – وهى شر لقبولها -  الدعو الدستورة فىوحیث إن المصلحة 
مة، ه قضاء هذه المح ین المصلحة  على ما جر  ا بینها و ون ثمة ارت أن 

م الصا ون الح أن  ة، وذلك  در فى المسألة القائمة فى الدعو الموضوع
طة بها، والمطروحة على  ة المرت ات الموضوع الدستورة، الزًما للفصل فى الطل

مة الموضوع.  ستو فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعو قد اتصلت مح و
مة عن طر ا هى  الدفع أو عن طر المح مة الدستورة العل اإلحالة، والمح

صلحة فى الدعو الدستورة للتثبت من شرو وحدها التى تتحر توافر شر الم
ان ذلك، قبولها.  انتمتى  مة النقض  و الفصل فى موضــــوع قد ارتأت أن مح

ه الفقرة  یتطلب ابتداء الفصل فى دستورة الطعن المعروض علیها، ما نصت عل
ة٧األخیرة من المادة ( م ة المهن التعل ه ) من قانون نقا  ، من إسنادهاالمشار إل

مة النقض االختصاص  الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة عن مجلس لمح
ة م ة المهن التعل حث أمر  .اإلدارة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقا ان  و

ًقا اره من األمور المتعلقة على التعرض للموضوع الضرورة االختصاص سا اعت  ،
م اتصاله بوال ح هة النظام العام،  مة فى نظره والفصل ف ون  .المح ومن ثم، 

ر، أمًرا الزًما للفصل فى  الفصل فى دستورة الفقرة األخیرة من المادة السالفة الذ
ه المصلحة فى الدعو المعروضة ة، وتتحق  تحدد نطاقها  ،الدعو الموضوع و

مة المختصة بنظ ما ورد بها من تحدیـد المح انهــــون المــــر الطعــــف ا، دون ــــار ب
.ــــس ام أخر   ائر ما تضمنته من أح

  

م اإلحالة ینعى على المادة ( ه المشارمن القانون ) ٧وحیث إن ح ما إل ، ف
مة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة  ه من اختصاص مح نصت عل

ة ، أنه جاء م م ة المهن التعل صادًما برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقا
مقتضاه مجلس الدول١٩٠لنص المادة ( ة، دون غیره ـــــ) من الدستور، الذ أضحى 

ة الفصـــــو صاحـــــاء، هـــــات القضـــــمن جه افـــــل فــــــــــب وال ات اإلدارة ـــــة المنازعـــــى 
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عى، وهـــــوقاضیه اــــو ما أكدتــــا الطب مة الدستورة العل مه ه المح ادر ــــا الصــــح
ة " دستورة " ٢٦لسنة  ١١٨فى الدعو رقم ، ١/١٢/٢٠١٨بجلسة    .قضائ

  

، بدًءا من  مة قد جر على أن المشرع الدستور وحیث إن قضاء هذه المح
ح منذ استحداثه  ١٩٧١دستور سنة  قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذ أص

ةاـــجهة قض ،) منه١٧٢نص المادة ( دوان ـــد أ عـــا، محصنة ضــــة بذاتهـــقائم ئ
، وهو ما أكده  علیها أو على اختصاصها المقرر دستورًّا عن طر المشرع العاد

م ذاته فى المادة ٣٠/٣/٢٠١١اإلعــــــالن الدستور الصـادر بتارخ  ، الذ أورد الح
، والمادة ٢٥/١٢/٢٠١٢) من الدستور الصادر بتارخ ١٧٤) منه، والمادة (٤٨(
ة  ) من الدستور الحالى التى تنص على أن "١٩٠( مجلس الدولة جهة قضائ

قف دعم  الفصل فى المنازعات اإلدارة ......... ". ولم  مستقلة، یختص دون غیره 
المشرع الدستور لمجلس الدولة عند هذا الحـــــد، بل جاوزه إلى إلغاء القیود التى 

المادة (انت تقف حائًال بینه و ) من ٦٨ین ممارسته الختصاصاته، فاستحدث 
افة، وأن لكل ١٩٧١دستور سنة  فول للناس  أن التقاضى ح م قضى  ا  ، نصًّ

عى، وتكفل الدولة تقرب جهات القضاء من  ه الطب مواطن ح االلتجاء إلى قاض
حظـــى القضایـــل فـــة الفصـــن وسرعـــالمتقاضی ل ـــین أ عمر النص على تحصـــا، و

ة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة ( ) من اإلعالن ٢١أو قرار إدار من رقا
) من الدستور الصادر فى ٧٥، ونص المادة (٣٠/٣/٢٠١١الدستور الصادر فى 

) منه، ٩٧، وقد سار الدستور الحالى على النهج ذاته فى المادة (٢٥/١٢/٢٠١٢
ة ال ع النصوص القانون ذلك سقطت جم انت تحظر الطعن فى القرارات و تى 

انت تحول بین المواطنین وااللتجاء إلى مجلس  ع العوائ التى  اإلدارة، وأزلت جم
عى للمنازعات اإلدارةالدولة بوصفه ال ان المشرع الدستور بنصه قاضى الطب . وٕاذ 

حاكم شخص إال أمام ٩٧فى عجز المادة ( ) من الدستور الحالى على أن " وال 
افة ق عى "، فقد دل على أن هذا الح فى أصل شرعته هو ح للناس  ه الطب اض
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ة فى سعیهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن  ه مراكزهم القانون تتكافأ ف
ما بینهم فى مجال حقهم فى النفاذ  ًعا ال یتمایزون ف ة، وأن الناس جم مصالحهم الذات

عى، وال فى نطاق الق م إلى قاضیهم الطب ة التى تح ة أو الموضوع واعد اإلجرائ
س  شأن الحقوق المدعى بها وف مقای ة، وال فى مجال التداعى  الخصومة القضائ
ون للخصومة الواحدة قواعد موحدة،  غى دائًما أن  موحدة عند توافر شروطها، إذ ین

ام التى تصدر فی  .هاسواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى األح
ام المتقدمة قاض ان مجلس الدولة قد غدا فى ضوء األح  ؛القانون العام يو

افة  ة العامة، دون غیره من جهات القضاء، فى الفصل فى  وصاحب الوال
قته.   المنازعات اإلدارة، عدا ما استثناه الدستور ذاته بنصوص صرحة ضمنها وث

  

ات  " هى أن) عل٧٦وحیث إن الدستور الحالى قد نص فى مادته ( إنشاء النقا
ة  فله القانون، وتكون لها الشخص مقراطى ح  واالتحادات على أساس د
حرة، وتسهم فى رفع مستو الكفاءة بین أعضائها  ارة، وتمارس نشاطها  االعت

ما نص فــــة مصالحهــــم، وحمایــــن حقوقهــــاع عــــوالدف ) منه على ٧٧ادة (ــــى المــــم". 
فل  هأن مقراطى، و ة وٕادارتها على أساس د ات المهن " ینظم القانون إنشاء النقا

هم فى ممارسة  حدد مواردها، وطرقة قید أعضائها، ومساءلتهم عن سلو استقاللها و
ة". ة والمهن   نشاطهم المهنى، وفًقا لمواثی الشرف األخالق

  

ة المهن ال وحیث إن ام قانون نقا ره، البین من مطالعة أح ة المار ذ م تعل
ة، لتضم الم م ة للمهن التعل م، أنه أنشأ نقا ة والتعل مهنة التر الذین سب شتغلین 

ة معنوــــا، وأضفــــشتغالهم بها وع ــــن نــــا حقوًقا مــــــــة مستقلة، وخولهــــى علیها شخص
ه الهیئات اإلدارة العامة، مما یدل على أنها جمع ت بین مقومات الهیئة مـــا تختص 

ه، مستعینة فى ذلك  ة مستقلة ومرف عام، تقوم عل العامة وعناصرها من شخص
یًنا لها من أداء المهام  ا السلطة العامة التى منحها لها القانون، تم عض مزا ب
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ة أعضائها، والدفاع عن حقوقهم،  لة لها فى خدمة المهنة القائمة علیها، ورعا المو
ة مصالحهم مهنة وحما ارة على المشتغلین  تها إج ، ومن أجل ذلك جعل عضو

م، فى غیر الجامعات و  ة والتعل ات والمعاهد العالتر ااألزهر والكل ات  ل والكل
ر  اموالمدارس العس س والغرامة ة، ورتب على مخالفة تلك األح ة الح ع عقو ، توق

أداء رسم ینعلى المخالف ة  ما ألزم المنتمین للنقا ة، وأنشأ هیئة ،  قید واشتراكات سنو
حاكم أمامها األعضاء الذین یخالف ة  ة ـــــة أو الئحتهـــــون النقابـــــون قانـــــتأدیب ا الداخل

رامتهاأو یرتكبون أموًرا مخلة  ات المهنة أو ماسة    .بواج
  

ام المادة ( موجب أح ة المهن ٥وحیث إن المشرع قد أنشأ  ) من قانون نقا
ة المشار الت م ة، على أن تتولى هذا القید اللجنة إعل ه، جدوًال لقید أعضاء النقا ل

ن ٦المنصوص علیها فى المادة ( ة، وعضو الء النقا لة برئاسة أحد و ) منه، المش
ة یختارهما المجلس، وُتصدر اللجنة قرارها خالل ثالثین یوًما  من مجلس إدارة النقا

م طلب القید إل ون قرارها مسبًا، من تارخ تقد یها، وفى حال رفضه یجب أن 
تاب مسجل مع  القرار خالل خمسة عشر یوًما من تارخ صدوره،  وُخطر الطالب 

لمن ُرفض طلب قید اسمه فى  -فى النص الُمحال  -علم الوصول، وأجاز المشرع 
ا لقرار، الجدول أن یتظلم إلى مجلس اإلدارة خالل ثالثین یوًما من تارخ إخطاره 

مة النقض، خالل  ه أمام مح طعن ف وفى حالة صدور قرار برفض تظلمه، فله أن 
ه. ة عشر یوًما من تارخ إعالنه    ثمان

  

ة  مة أن نقا ان المقرر فى قضاء هذه المح ان ما تقدم، و وحیث إنه لما 
ة من أشخاص القانون العام، وأنها مرف عام مهنى، منحها قانون  م المهن التعل

ه، و إنشائها المشار إ من السلطة العامة، فإن الزم  اهیئاتها، ومنها لجنة القید، قدرً ل
ة أو لجنة القید، قـــــرارات الصـــــذلك أن الق ة ـــــرارات إدارة، والمنازعـــــادرة عن النقا

عن مجلس اإلدارة برفض التظلمات من قرارات  ةالصادر  اتومن بینها القرار  -ا ـــــفیه

٣٧ ٢٠٢١ سنة یونیة ٩ فى )ب(مكرر  ٢٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



 ٨

ةل م ة المهن التعل من قبیل المنازعات اإلدارة، التى ینعقد  -  جنة القید بنقا
دون غیرها،  ،االختصاص بنظرها والفصل فیها لمجلس الدولة بهیئة قضاء إدار 

قً  ) ٧وٕاذ أسند نص الفقرة األخیرة من المادة ( .) من الدستور١٩٠ا لنص المادة (ــــط
ة، الفصل فى تلك  شأن ١٩٦٩لسنة  ٧٩من القانون رقم  م ة المهن التعل نقا

، فإن مسلك المشرع،  عة لجهة القضاء العاد مة النقض، التا المنازعات إلى مح
ون مصادمً  ) من الدستور، الذ أضحى، ١٩٠ا لنص المادة (ــــعلى هذا النحو، 

ة العامة فى الفصل فى  مقتضاه، مجلس الدولة، دون غیره، هو صاحب الوال
عدم دستورة المنازعا عى، األمر الذ یتعین معه القضاء  ت اإلدارة وقاضیها الطب

  هذا النص.
  

  فلهذه األسباب
مة مت المح ) من القانون ٧عدم دستورة نص الفقرة األخیرة من المادة ( ح

ما تضمنه من إسناد الفصل  ١٩٦٩لسنة  ٧٩رقم  ة، ف م ة المهن التعل فى شأن نقا
ت الصادرة عن مجلس اإلدارة برفض التظلمات من قرارات فى الطعن على القرارا
ة المهن  مة النقضلجنة القید بنقا ة، إلـــــى مح م   . التعل

  رئيس احملكمة          أمني السر  
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