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  رت احلكم اآلتىأصد
ى  دعوىف ا  ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤١لســنة  ٨١بــرقم المقی

ة "دســـــتورة" مـــــة القضـــــاء اإلدار  ،قضـــــائ اعـــــد أن أحالـــــت مح مهـــــا  ،بـــــدم ح
ة ٧لسنة  ٢٦٥٢ملف الدعو رقم  ،٢٨/٨/٢٠١٩بجلسة  الصادر   .قضائ

  

  املقامة من 
  عزة دمحم محفو حسین تقى الدین

  ضــــد
  ــــــــر الصحــةوز -١
  دمیــــــاظ ـمحاف -٢
یل وزارة الصحة  -٣ او ان بدم   والس
  
  

١٩ ٢٠٢١ سنة یونیة ٩ فى )ب(مكرر  ٢٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



  ٢

  راءاتـاإلج
ع والعشرنبتارخ  مـة ورد إلـى، ٢٠١٩سنة  نوفمبرمن  الرا تـاب المح  قلـم 
ا ة،  ٧لسنة  ٢٦٥٢ملف الدعو رقم  ،الدستورة العل مـة  قضـتعـد أن قضائ مح
ا القضــاء اإلدار  إلــى  وقــف الــدعو وٕاحالــة أوراقهــاب ،٢٨/٨/٢٠١٩ة لســبج بــدم

مة قـانون  ) مـن٦٩المادة ( ) من٥البند ( للفصل فى دستورة اـالدستورة العلی المح
ة  الئحتـه) مـن ١٧٦والمـادة ( ،٢٠١٦لسـنة  ٨١القانون رقـم  الصادر الخدمة المدن

س مجلـــس الـــوزراء رقـــم  قـــرار رئـــ ـــة الصـــادرة  مـــا لـــم ٢٠١٧لســـنة  ١٢١٦التنفیذ ، ف
ــة قبــل إنهــاء خدمتــه لالنقطــاع عــن العمــل  تا یتضــمناه مــن ضــرورة إنــذار الموظــف 

ة.   خمسة عشر یوًما متتال
  

رة ا الدولـــة مـــذ ـــمیهـــا طلبـــت ف ،وقــدمت هیئـــة قضـــا عـــدم قبـــول  ،الح أصـــلًا: 
اطًّا: برفضها ، واحت   .  الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
مــــة  النحــــووُنظــــرت الــــدعو علــــى  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

وســــائر  اإلحالــــة مــــــــحبــــین مــــن تعلــــى مــــا ی –حیــــث إن الوقــــائع تتحصــــل   
ة ــةالمدعأن فــى  –األوراق  الــدعو رقــم  تمــقــد أقا تانــ ،فــى الــدعو الموضــوع
ة ٧لسنة  ٢٦٥٢ مـة القضـاء اإلدار أمـام  ،قضـائ امح وزـر الصـحة ضـد  ،بـدم
ان ةنوآخر  ،والس م  ، طال الصـادر بإنهـاء  ،٢٠١٨لسنة  ٣١بإلغاء القرار رقم الح
مدیرـة  خدمتها. ة تمـرض  فـة إخصـائ انت تعمـل بوظ رت شرًحا لدعواها أنها  وذ

، وحصــلت ا ة بـدم الخـارج، تتجــدد علـ الشـئون الصـح ى إجـازة بـدون مرتــب للعمـل 
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صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  ٣

فوجئــــت  نهــــاأإال ، ٣١/١٠/٢٠١٧حتــــى  ١/١١/٢٠١١الفتــــرة مــــن ســــنوًّا، خــــالل 
ـه   ونعـت علـى هـذا بإنهـاء خـدمتها لالنقطـاع عـن العمـل.صدور القرار المطعـون ف

ــم القــانون  مخالفتــهالقــرار  ح ح إنــذارها قبــل إنهــاء خــدمتها، األمــر الــذ  لعــدم ،صــح
مــة  حــدا انهــا. وٕاذ تــراء للمح اتهــا الســالف ب طل  ىنصــ أنبهــا إلــى إقامــة دعواهــا 

القـــانون رقـــم ٦٩المـــادة () مـــن ٥البنـــد ( ـــة الصـــادر   ٨١) مـــن قـــانون الخدمـــة المدن
مــا لــم یتضــمناه مــن ضــرورة ١٧٦، والمــادة (٢٠١٦لســنة  ــة، ف ) مــن الئحتــه التنفیذ

ــة، قبــل إنهــاء خدمتــه لالنقطــاع عــن ا إنــذار الموظــف لعمــل خمســة عشــر یوًمــا متتال
ــام انخالفــی فقــد أحالــت أوراق ) مــن الدســتور، ٩٤، ٥٣، ١٤، ١٣، ١٢المــواد ( أح

مةالدعو    .ماللفصل فى دستورته إلى هذه المح
  

القـانون رقـم ) من قانون ٦٩المادة (وحیث إن    ة الصادر   ٨١الخدمة المدن
ة:حد تنتهى خدمة الموظف أل " هتنص على أن، ٢٠١٦لسنة  اب اآلت   األس

ام قانون التأمین االجتماعى .. -١ مراعاة أح   ......بلوغ سن الستین 
  االستقالة. -٢
  اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. -٣
ة، ............... -٤   فقد الجنس
قــدم خــالل  -٥ ــة مــا لــم  االنقطــاع عــن العمــل بــدون إذن خمســة عشــر یوًمــا متتال

عذر مقبول. الخمسة عشر یومً  ان  ة ما یثبت أن االنقطاع    ا التال
  االنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثین یوًما غیر متصلة فى السنة. -٦
قرار من المجلس الطبى المختص -٧ اقة للخدمة صحًا وذلك    ."عدم الل
  

ة لقان١٧٦وتنص المادة (   ة ــــــ) من الالئحة التنفیذ المشار ون الخدمة المدن
ه، ق إل س مجلس الـــــــالصادرة   هـــــــعلى أن ٢٠١٧لسنة  ١٢١٦م ـــــــوزراء رقـــــــرار رئ

قدم  ة، ولم  " إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر یوًما متتال
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عذر مقبول، أو إذا  ان  ة ما یثبت أن انقطاعه  خالل الخمسة عشر یوًما التال
ذن ثالثین یوًما غیر متصلة فى السنة ولو عوقب انقطع الموظف عن عمله بدون إ

تأدیبًا عن مدد االنقطاع غیر المتصل، یجب على السلطة المختصة أو من 
تفوضه إنهاء خدمته من تارخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من الیوم التالى 

  ."الكتمال انقطاعه غیر المتصل
  

ا الدولــبــوحیــث إنــه عــن الــدفع الم   عــدم قبــول الــدعو د مــن هیئــة قضــا ة 
ــــام جه ـــــالنتفــــاء شــــر المصــــلحة، لق ــــة، فهــــو مــــردودــــ ــــأن  :ة اإلدارة بإنــــذار المدع

المشرع لم یتطلب ضرورة إنذار الموظف المنقطع عن عمله بـدون إذن لمـدة خمسـة 
ــون لإلجــراء الــذ اتخذتــه جهــة اإلدارة مــن  ــة، ومــن ثــم فــال  ثــر أعشــر یوًمــا متتال

ـــه قً ، اقــانونى ُعتـــد  ـــون معـــه هـــذا الــدفع فاقـــًدا لســـنده القـــانونى، حق ا ــــــألمـــر الــذ 
  الرفض.

  

ــــى الدعوحیــــث إن المصــــلحة    ـــــــف ـــــوهــــى شــــر لقبوله -ة و الدســــتورـ  -ا ــ
مــة  –مناطهــا  ــه قضــاء هــذه المح ــا بینهــا  –علــى مــا جــر عل ــون ثمــة ارت أن 

ـأن یـ ة، وذلـك  ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع ـم فـى المسـألة و ؤثر الح
طة  ات المرت مـة الموضـوع.الدستورة على الطل سـتو و  بهـا والمطروحـة علـى مح

مـة عـن طرـ الـدفع  المح فى شـأن تـوافر المصـلحة أن تكـون الـدعو قـد اتصـلت 
ــا هــى وحــدها التــى تتحــر تــوافر  مــة الدســتورة العل ــ اإلحالــة، والمح أو عــن طر

مـــا مـــؤداه أن شـــر المصـــلحة فـــى الـــدعاو ا لدســـتورة للتثبـــت مـــن شـــرو قبولهـــا، 
ــا ال تفیــد بــذاتها تــوافر  مــة الدســتورة العل مــة الموضــوع إلــى المح اإلحالــة مــن مح
ـــم فـــى المطـــاعن الدســـتورة الزًمـــا للفصـــل فـــى  ـــون الح المصـــلحة، بـــل یتعـــین أن 

مـــة الموضـــوعا ـــار أمـــام مح ـــان ذلـــك. لنـــزاع المث ـــان النـــزاع المـــردد أمتـــى  مـــام ، و
مــة الموضــوع ــم  ــةینصــب علــى طلــب المدع مح بإلغــاء القــرار الصــادر بإنهــاء الح
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ـة ـان نـص .خدمتها لالنقطاع عن العمـل مـدة تزـد علـى خمسـة عشـر یوًمـا متتال  و
القــانون رق٦٩المــادة ( مــن )٥البنــد ( ــة الصــادر   ٨١م ــــــ) مــن قــانون الخدمــة المدن
ـــة همـــا الحـــاكمین إلنهـــاء خدمـــة ) مـــن الئحتـــه ال١٧٦، والمـــادة (٢٠١٦لســـنة  تنفیذ

ـــةــــــالموظـــف المنقطـــع عـــن العمـــل بـــدون إذن لمـــدة خمســـة عشـــر یومً  فـــإن ، ا متتال
ة  النس أثـر  من للقضاء فى دستورتهما لما، لهذین النصینالمصلحة تكون متحققة 

مـة الموضـوع ـات المطروحـة علـى مح اس على الطل مـة فیهـا ،وانع ، وقضـاء المح
هما یتحدد    نطاق الدعو المعروضة.و

  

ــم اإلحالــة ینعــى علــى النصــ   المتقــدم  النطــاقفــى  المحــالین ینوحیــث إن ح
) مــن الدســتور الصــادر ســنة ٩٤، ٥٣، ١٤، ١٣، ١٢لنصــوص المــواد ( مــامخالفته
مــــا لــــم یتضــــمناه مــــن ضــــرورة إنــــذار  ینالنصــــ علــــى ســــند مــــن أن هــــذین ،٢٠١٤ ف

ر مقبـول لمـدة خمسـة عشـر یوًمـا الموظف الذ ینقطـع عـن عملـه بـدون إذن أو عـذ
ة قبل إنهاء خدمته،  تا ة  ـانمتتال یتضـمنه قـانون نظـام العـاملین  علـى خـالف مـا 

القـــانون رقـــم  الدولـــة الصـــادر  الملغـــى، وقـــانون العمـــل  ،١٩٧٨لســـنة  ٤٧المـــدنیین 
القــــانو  لحــــ فــــى العمــــل لا رً اهــــدمــــا یتضــــمن إ ، إن٢٠٠٣لســــنة  ١٢ن رقــــم الصــــادر 

ادة القانون. مبدأل ومخالفة   المساواة وس
  

  

مـــــةفـــــى قضـــــ وحیـــــث إن المقـــــرر   أن الدســـــتور هـــــو القـــــانون  اء هـــــذه المح
حـدد  م، و قوم علیها نظام الح األساسى األعلى الذ یرسى القواعد واألصول التى 
طة لنشـــاطها،  ضـــع الحـــدود والقیـــود الضـــا رســـم لهـــا وظائفهـــا و الســـلطات العامـــة و

قرر الحرات والحقوق العا ة لحمایتهـا، ومـن ثـم فقـد ر مـة وو تـب الضـمانات األساسـ
فیـل الحرـات  انه  حسـ ادة والسـمو  ـه السـ عـة خاصـة تضـفى عل طب تمیز الدسـتور 

ــاتوموئلهــا وعمــاد  وحــ لقواعــده أن تســتو علــى  ســتورة وأســاس نظامهــا،الد الحر
ارها القمة من البناء القانونى للدولة وتتبوأ مقام الصدارة بین قواعد النظ اعت ام العام 

٢٣ ٢٠٢١ سنة یونیة ٩ فى )ب(مكرر  ٢٢ العدد –الجریدة الرسمیة 



  ٦

ها وفــى قضــائها اتأســمى القواعــد اآلمــرة التــى یتعــین علــى الدولــة التزامهــا فــى تشــرع
ـة تفرقـ ـة، دون أ ما تمارسه من سـلطات تنفیذ ة أو تمییـز فـى مجـال االلتـزام بهـا، وف

ة. بین السلطات العامة الثالث ة والقضائ ة والتنفیذ ـان خضـوع الدولـة  التشرع وٕاذ 
ع سل مقراطـى بجم ًما الزًمـا لكـل نظـام د ادة الدستور أصًال مقرًرا وح طاتها لمبدأ س

ل سلطة عامة م، فإنه یتعین على  عـة  ،سل فتهـا وطب انـت وظ ـان شـأنها وأًّـا  أًّـا 
ادئــــه وأن تلتــــزم  ،االختصاصــــات المســــندة إلیهــــا أن تنــــزل علــــى قواعــــد الدســــتور وم

 هــا شــاب عملهــا عیــب مخالفــة الدســتور،تحــدوده وقیــوده، فــإن هــى خالفتهــا أو تجاوز 
ة التــى  -متــى انصــبت المخالفــة علــى قــانون أو الئحــة  - توخضــع ــة القضــائ للرقا

ـا التـى  ة العل ا بوصفها الهیئة القضـائ مة الدستورة العل عهد بها الدستور إلى المح
ـــوائح الفصـــل فـــى دســـتورة القـــوانین والل ـــة الحفـــا علـــى  ،اختصـــها دون غیرهـــا  غ

  ام الدستور وصونها وحمایتها من الخروج علیها.أح
  

عهــا    ــة قــد حرصــت جم منــذ دســتور  -وحیــث إن الدســاتیر المصــرة المتعاق
العامـة فـى صـلبها قصـًدا مـن المشـرع الحرـات و على تقرـر الحقـوق  - ١٩٢٣سنة 

ســنه  مــا  ــون الــنص علیهــا فــى الدســتور قیــًدا علــى المشــرع العــاد ف الدسـتور أن 
ام وفىمن قو  قـحدود ما أراده الدستور لكل منها اعد وأح ما  ره ، فإذا خرج المشرع ف

، ، وعــن اإلطــار الــذ عینــه الدســتور لــهمــن تشــرعات علــى هــذا الضــمان الدســتور 
ـــ م الجـــائز ـــأن قیـــد حرـــة أو حقًّ ا أو أهـــدر أو انـــتقص مـــن أیهمـــا تحـــت ســـتار التنظـــ

ط الحاكمــة لــهدســتورًّا المخالفــة للضــوا فــى حومــة مخالفــة وقــع عملــه التشــرعى ، ، و
ام الدستور   .أح

  

مقتضـى نـص المـادة (   ) منـه مبـدأ المسـاواة، ٤وحیث إن الدستور قـد اعتمـد 
ـــاره إلـــى جانـــب مبـــدأ العـــدل وتكـــافؤ الفـــرص، أساًســـا لبنـــاء المجتمـــع   وصـــون اعت

ـــة، وتأكیـــًدا لـــذلك حـــرص الدســـتور فـــى المـــادة ( فالـــة ٥٣وحدتـــه الوطن ) منـــه علـــى 
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ــع المــواطنین أمــام القــانون،  حقیــ المســاواةت فــى الحقــوق والحرــات والواجبـــــــــــات لجم
عنــى  ـــة، دون تمییــز بینهـــــم أل ســبب، إال أن ذلــك ال  ــا لمــا اســتقر  -العامـــــــــــــــ وفًق

مة  ه قضاء هذه المح أن تعامل فئاتهم على ما بینهـا مـن تفـاوت فـى مراكزهـا  -عل
ــة مع قـــوم هــذا المبــدأ علــى معارضــة صـــور القانون ــذلك ال  ــة متكافئــة،  املــة قانون

ة وال ینط ســـتند إلـــى أســـس موضـــوع عهـــا، ذلـــك أن مـــن بینهـــا مـــا  ــــالتمییـــز جم و ـــــ
ـــالتــالى علــى مخالف ـــالمادتی ىة لنصـــــــ ـــ) المش٥٣، ٤ن (ـــــ مــا مــؤداه أن ــــــــار إلیهمـــــ ا، 

موجبه ــمــالتمییــز المنهــى عنــه  مًّ ــون تح ــل ا هــو ذلــك الــذ  ا، وأســاس ذلــك أن 
ـــــس  عینهـــــا تع عتبـــــر مقصـــــوًدا لذاتـــــه، بـــــل لتحقیـــــ أغـــــراض  م تشـــــرعى ال  تنظـــــ
قهــا مــن وراء هــذا  ســعى المشــرع إلــى تحق مشــروعیتها إطــاًرا للمصــلحة العامــة التــى 

  ـم.التنظی
  

مــــة  فــــى قضـــــــاء هــــذه ــــذلكوحیــــث إن مــــن المقــــرر    أن النصــــوص المح
ـــــة التـــــى یـــــنظم بهـــــا المشـــــرع موضـــــوعً القان ا ال یجـــــوز أن تنفصـــــل عـــــن محـــــددً  اون

ـــا م تشرعأهدافهــــــــــــــ ــل تنظــ عتبــر مقصــوًدا ، ذلــك أن  صــدر عــن فــراغ، وال  ـــى ال  ــــ
عینهـا یتوخاهـا، بل ملذاته ـس مشـروعیتها إطـارً رماه إنفـاذ أغـراض  للمصـلحة  ا، وتع

قهـا، وطرـ الوصـول  االعامة التى أقـام المشـرع علیهـا هـذ ـاره أداة تحق اعت م  التنظـ
  .إلیها

  

المـواطنین فـى  حـفالـة ) منه ١٤وحیث إن الدستور قد ُعنى فى المادة (  
ــاة أو وســاطة، وجعــل شــغل علــى أســاس  شــغل الوظــائف العامــة الكفــاءة، ودون محا

ـــة  فال ـــة  الدول ـــا  ـــا للقـــائمین بهـــا لخدمـــة الشـــعب، ون ًف حقـــوق الوظـــائف العامـــة تكل
ـــة مصـــالح  ـــاتهم فـــى رعا ـــأداء واج ـــامهم  شـــاغلى الوظـــائف العامـــة وحمـــایتهم، وق
غیر الطر التأدیبى، إال فى األحوال التى یبینها القانون.   الشعب، وحظر فصلهم 
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، ١٢، وفًقـــا لنصـــى المـــادتین (وحیـــث إن حـــ العمـــل وتـــولى الوظـــائف العامـــة
ضـها  ) من الدستور،١٤ س مـن الـرخص التـى تق سـطها وفـ إرادتهـا، ل الدولـة أو ت

منعون عنها ـاره لیتحدد على ضوئها من یتمتعون بها أو  اعت ، وٕانمـا قـرره الدسـتور 
ــه مــن المــواطنین، وواجًــا علــیهم أداؤه، وحًقــا ال ینهــدم، شــر  ــ إل ًفا لمــن یلــتمس الطر

عتبــر أداؤه واجًــا ال ینفصــ عطــل جـوهره، بــل  مــا  ل عــن فـال یجــوز إهــداره أو تقییــده 
اة الئقة قوامها االطمئنان  غد أفضل. ه، ومدخًال إلى ح   الح ف

  

وحیــث إن مبــدأ اســتمرار المرافــ العامــة فــى أداء رســالتها یوجــب علــى الدولــة 
ــــى ضــــمان ســــیرها  ــــوا عل عمل ــــه اضــــطرادانتظــــام و وموظفیهــــا أن  قبول ــــالموظف  ، ف

ـون قـد أخض فة العامـة  ـة عــــــع نفسـه لكـل االلتزامـــــللوظ لـى ذلـك المبـدأ، ات المترت
ف إذ إن اتهــــلكل وظ ـون ــــــة حقوقها وواج اتها، وال  غیر مسئول اها  ا، فال تقابل مزا

اتهــا التــى تكفــل للمرافــ التــى یــدیرها ــــــوصــفها وترتیبهــا منفص  هــاموظفو ًال عــن متطل
تها واطراد تقدمه   ا.حیو

  

ة ل وحیــث إن   ضــاح رة اإل ــون قــانمشــروع المــذ ــه، ة الخدمــة المدن المشــار إل
ــام مــواد قــ ــام التــى تضــمنتها مــواده، ألح انون العــاملین بینــت العلــة مــن مغــایرة األح

الدولــة، ممثلــة فــى ــة خــالل الفتــرة المــدنیین  ــة العمل شــفت عــن  أن التجر ة  الماضــ
ـــة لمواجهـــة  الحاجـــة الملحـــة لوضـــع إطـــار قـــانونى جدیـــد یـــنظم شـــئون الخدمـــة المدن

شــأن قــانون التحــد ما وقــد ُرفعــت  ، ال ســ ات الراهنــة علــى صــعید اإلصــالح اإلدار
القـــانون رقـــم  الدولـــة الصـــادر  مالیـــین  ١٩٧٨لســـنة  ٤٧نظـــام العـــاملین المـــدنیین 

عدم دسـتورة  م  ا أكثر من ح مة الدستورة العل ة، وأصدرت المح الدعاو القضائ
شـــأنه آالف الفتـــاو مـــن مجلـــس امـــه، وصـــدرت  الدولـــة وآالف الكتـــب  عـــض أح
م واإلدارة لتفســـیر مـــا غمُ  ـــز للتنظـــ ـــام، ـــــــالدورـــة مـــن الجهـــاز المر ـــه مـــن أح ض 

عَ ـــــوتدخ امـــــرة لتعدیـــــعشرة م ل المشرع س عض أح ه فى محاولـة منـه إلصـالح ـــــل 
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ة خاصــة فــى مجــال  –مــا فــى هــذا القــانون مــن ثغــرات أدت  ــاب الشــفاف فــى ظــل غ
م أداء المــوظفین، ووجــود نظــام أجــور معقــد  نــاتیالتعی ــاب نظــام موضــوعى لتقیــ وغ

رســخ للتفــاوت الشــدید غیــر المبــرر فــى الــدخول  إلــى  –وغیــر واضــح وغیــر عــادل و
ـة فـى الجهـاز اإلدار ومـن ثـم تـدنى الخـدمات المقدمـة للمـواطنین.  تغول البیروقراط

انـت الحاجـة ماسـة إلـى وضـع قـانون للخد قـوم علـى ومن هذا المنطل  ـة  مـة المدن
مفادهــــا حصــــول المــــواطن علــــى  –مغــــایرة تماًمــــا للفلســــفة القائمــــة  –فلســــفة جدیــــدة 

ة  ـــة األساســـ ة مطلقـــة ونزاهـــة تامـــة، فالرؤ شـــفاف ـــأعلى جـــودة و ـــة  وم الخدمـــة الح
ــــاءة وف ف ة  ــــة،لاعلإلصــــالح اإلدار هــــى إیجــــاد جهــــاز إدار ذ  الشــــفاف یتســــم 

خضع للمساءلة،  الد، عنى برضاوُ والعدالة و ـة للـ حقـ األهـداف التنمو  المواطن و
مة الرش ادئ الحو أساس لنظام العمل.مستنًدا إلى م   یدة 

  

القانون رقـم وحیث إن المشرع    ة الصادر  لسـنة  ٨١فى قانون الخدمة المدن
حصـــــل علیهـــــا  لإلجـــــازاتقـــــد راعـــــى فـــــى تحدیـــــده للقواعـــــد الحاكمـــــة  ٢٠١٦ التـــــى 

ــــات  ،والحقــــوق الناشــــئة عنهــــا ،ن أجــــرــــأجر أو بــــدو  ،الموظــــف وااللتزامــــات والواج
ة علیها، تحقی التوازن بین ح  ى التـ ،اإلجازاتالحصول على فى  الموظفالمترت

ارات المصلحة العامة،  اقرره انله القانون، واعت ًقـا لـنص  حس الوظـائف العامـة ط
فً  ،) من الدستور١٤المادة ( ة مصالحه للقائمین بها لخدمة الشعب اتكل ، لذلك ورعا

امـــل عـــن  للموظـــفاحـــتفظ المشـــرع  ـــأجر   ـــامأـــالح فـــى الحصـــول علـــى إجـــازة 
ات الرســـــم ـــــاد والمناســـــ ةعطـــــالت األع ن ، وزـــــارة األمـــــاكة، واإلجـــــازات المرضـــــ

ات المقدســـة، وٕاجـــازة الوضـــع للموظفـــة ، وٕاجـــازة لمخالطـــة المـــرض، وٕاجـــازة إلصـــا
ــام العمــل، وٕاجــازة للموظــف المقیــد بإحــد  ــات أو المعاهــد أو المــدارس طــوال أ الكل

منح الموظف إجازة بدون أجـر لم افقـة ر االمتحانات، فضًال عن إلزام الجهة اإلدارة 
العمــل فــى الخــارج،المــرخص  الــزوج ــة طفلهــا لمــدة عــامین  لــه  وٕاجــازة للموظفــة لرعا
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ــــة ، وأخیــــًرا قــــرر ال ،فــــى المــــرة الواحــــدة ف ــــاة الوظ ــــثالث مــــرات طــــوال الح مشــــرع ل
اب التـى یبـدیها  ص للجهـة اإلدارـة فـى مـنح الموظـف إجـازة بـدون أجـر لألسـ الترخ

  .وتقدرها السلطة المختصة وفًقا لحاجة العمل
  

) مــن ٦٩) مــن المــادة (٥البنــد رقــم ( ىمــن اســتعراض نصــ البــینوحیــث إن   
ــــة ـــة المشــــار إلیهمــــا، أن ١٧٦والمـــادة ( ،قـــانون الخدمــــة المدن ) مــــن الئحتــــه التنفیذ

اشـــر  المشـــرع قـــد التـــزم فیهمـــا نطـــاق الـــدائرة التـــى یجیـــز فیهـــا الدســـتور للمشـــرع أن ی
اتــه، وهــى الــدائرة التــى تقــع بــین  ات الواقــع ومتطل ــة لمواجهــة مقتضــ ســلطته التقدیر

ل مـن حد الوجوب والنهى الدستور ام التى أتى بها  ین، وأن االختالف بین األح
نظـــام العـــاملین المـــدنیین  تضـــمنها قـــانون یـــان عـــن تلـــك التـــى  ،النصـــین المحـــالین

القانون رقم  الدولة عاد إنذار الموظـف ١٩٧٨لسنة  ٤٧الصادر  ما فى ذلك است  ،
ـــدة خمســ ــة، إنمــا جــاء تعبیــًرا عــن تغیــر ـــــــعشــر یومً  ةالمنقطــع عــــــن عملــه لمـــ ا متتال

ـــــة المختلفـــــة، ومواجالواقـــــع عبـــــ اتـــــه الحالـــــة، در مراحلـــــه الزمن ون إهـــــدار هـــــة متطل
ة حقـوق المـوظفین، ومراعًـللضمانات األ فلها الدستور لحما ة التى  ا فـى ذلـك ساس

ــة التــتحقیــ التــوازن بــین م ) مــن ٢٧المــادة ( افلتهــى صــالح أطــراف العالقــة القانون
الًّ  م الذ سنه المشرع وضمنه  من النصین المشار إلیهمـا  الدستور، فحرص التنظ

فــة العامـــــــبــین الحوازن ـــــــعلــى تحقیــ الت حـــــــ فــى الوظ ن، ـــــــ شخصــى للمواطـــــــة 
ـــه مــن حقــوق قررهـــا لــه الدســتور فـــى المــادتین ( ط  ـــین ١٤، ١٢ومــا یــرت ) منــه، و

ـة مصــالحه الشــعب خدمــةواجـب الموظــف فـى  ًقــا ورعا فـة العامــة ط ان الوظ حســ  ،
ًفــ١٤لــنص المــادة ( دمــة الشــعب، ومــن أجــل للقــائمین علیهــا لخ ا) مــن الدســتور، تكل

ط إنهـاء خدمـة الموظـف ذلك حـدد المشـرع  فـى النصـین التشـرعیین المحـالین، ضـوا
ـون  المنقطع ـة، وأن  ـأن تكـون مـدة انقطاعـه خمسـة عشـر یوًمـا متتال عن العمل، 

ـــة لمـــدة  غیـــر إذن مـــن جهـــة العمـــل، ومضـــى خمســـة عشـــر یوًمـــا تال هـــذا االنقطـــاع 
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قدم الموظف  االنقطاع عـذر دون أن  ـان  خاللها ما یثبت أن انقطاعه عـن العمـل 
عــــد انقضــــاء تلــــك المــــدتین  حیــــث ال یجــــوز إنهــــاء خدمتــــه إال  تقبلــــه جهــــة العمــــل، 

، ترك المشـرع  ة أخر ـة المبـررة لالنقطـاعومن ناح عـن  األعـذار القانون
ارة عام العمل مها القو دون تحدید ماهیتها، فأوردها فى ع ، اعد العامةة مطلقة، لتح

قــى دومً  ـــلی ــة، ـــ ف ا تقــدیر الســلطة المختصــة لهــا وقبولهــا، وآثارهــا علــى العالقــة الوظ
سـبب إلنهـاء  ة الحاكمة لالنقطاع عـن العمـل  ط القانون ومد التزامها حدود الضوا
ــــة  ة لحما عــــى، بوصــــفه الضــــمانة األساســــ الخدمــــة، خاضــــًعا لتقــــدیر القاضــــى الطب

قً الحقـــوق والحرـــات التـــى  ) منـــه، ٩٧، ٩٤المـــادتین ( ىا لنصــــــــــفلهـــا الدســـتور ط
ضـــحى النعـــى علـــى النصـــین المشـــار إلیهمـــا مخالفـــة نصـــوص المـــواد ( ، ١٣، ١٢ل

الرفض.١٤   ) فى غیر محله حرًّا 
  

ة التــى تضــمنها  ــام التشــرع قــانون الخدمــة وحیــث إن االخــتالف بــین األح
انت فـى  ة عن تلك التى  الدولـة، قبـل إلغانظـام العـا قـانون المدن  ه،ئـملین المـدنیین 
ات الحــال، وتغیــر انــت غایتــه اال، فــى نطــاق الــدعو المعروضــة ة لمقتضــ ســتجا

ة المختلفــــة، الواقع عبر المراحل  اواة، الـذ ـــــمبـدأ المس ال ُعـد إخـالالً وهو ما الزمن
مـة  –ستقى  ـه قضـاء هـذه المح رحلـة أهـم مقوماتـه مـن وحـدة الم –علـى مـا جـر 

طبـــ خاللهـــا الـــنص القـــانونى  ـــة التـــى  مـــة للفصـــل فـــى الزمن المطـــروح علـــى المح
ة فى معالجتهـا لموضـوع واحـد دستورته اینت النصوص التشرع هـو مـا  –، فإذا ت

ـل منهــا قـد ُطبــ فــى مرح –وضــة الشـأن فــى الحالـة المعر  ــان  ــة مختلفــة، و لـة زمن
ل مبــدأ الم فــإن ذلــك ال ُشــ ط بذاتــه إخــالًال  ســاواة، وٕاال تحــول هــذا المبــدأ مــن ضــا

م  لتحقیــ العدالــة، إلــى ســد حائــل دون التطــور التشــرعى، هــذا فضــًال عــن أن التنظــ
ار  الذ تضـمنه اعت همـا الوسـیلة التـى اختارهـا المشـرع، ـل مـن النصـین المحـالین، 

ة للوظ النســـ قـــه  ـــة التطـــور الـــذ ســـعى إلـــى تحق فـــة العامـــة وقـــدر مناســـبتها لمواك
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ـات واألهـداف التـى حـددها لـذلك، الموظف العام، إنما ُ و  قًا لبلوغ الغا عد مدخًال حق
عــ ــ مــع طب قهــا، تتواف ــم عالقــة  ةوالكافلــة لتحق ــة التــى تح م وجــوهر العالقــة التنظ

فة العامة، و  الوظ ضـحى الموظف  المصـلحة العامـة، ل فـة الوثیـ  ا تلـك الوظ ارت
ــه م المشــار إل تلــف عــن ذلــك الــذ یتضــمنه قــانون العمــل الصــادر الــذ یخ، التنظــ

ة تبـــرره، وال یتضـــمن ٢٠٠٣لســـنة  ١٢القـــانون رقـــم  ، مســـتنًدا إلـــى أســـس موضـــوع
فلـه الدسـتور فـى المـادتین ( مًّا یتعارض مع مبدأ المساواة الذ  ) ٥٣، ٤تمییًزا تح

ادة القانون الـذ اعتبـره الدسـتور فـى خروًجا على عد وال ُ  منه، ) ٩٤المـادة (مبدأ س
م فى الدولة، وال یتضمن  مـن عناصـر أو محتـو أ مـن  اذلك انتقاًصـأساًسا للح

 بـنصحظـره الدسـتور  وهو ما ،وأصلها المتقدمة على نحو ینال من جوهرهاالحقوق 
  ).٩٢المادة (

  

أ  انال یخالفـ -فـى حـدود النطـاق المتقـدم  - ینالمحـال ینوحیث إن النص  
. ن ثمفم ،نص آخر فى الدستور   یتعین القضاء برفض الدعو

  

  فلهذه األسباب
مة   مت المح . ح   برفض الدعو
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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