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  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا  الـــدعو فـــى  مـــة الدســـتورة العل  ٤٠لســـنة  ٥٨بـــرقم المقیـــدة بجـــدول المح

ة "دســتورة" مــة  قضــائ القــاهرةعــد أن أحالــت مح ــة(الــدائرة  القضــاء اإلدار   ،)الثان
مهــــا الصــــادر  ٦٩لســــنة  ٧٦٨٨٢رقــــم  الــــدعو ملــــف ، ٢٢/١٠/٢٠١٧بجلســــة  ح

ة   .قضائ
  

  من ةاملقام
  وز ـــــــــفمارنا عماد 

  ضـد
ادلةنقیب  - ١   الص
س المجلس األعلى للجامعاتالعالى وزر التعلیــم - ٢ صفته رئ  ،  
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  اإلجـراءات
مة الدستورة ٢٠١٨سنة  مایومن  الثانىبتارخ  تاب المح ، ورد إلى قلم 

ا ة ٦٩لسنة  ٧٦٨٨٢رقم  الدعو ملف  ،العل متعد أن ، قضائ ةالدائرة  ح  الثان
مـــة  القاهرةمح قًاوقف ب، ٢٢/١٠/٢٠١٧بجلسة  القضاء اإلدار  ، الدعو تعل

ا للفصل فى دستورة  اوٕاحالة أوراقه مة الدستورة العل ة من إلى المح الفقرة الثان
ة  بإنشاء ١٩٦٩لسنة  ٤٧) من القانون رقم ٦المادة ( ادلةنقا   .الص

م برف رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ .وقدمت هیئة قضا   ض الدعو
، 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 اإل -ل ــــحیث إن الوقائع تتحص ائر ــــة وســــحالعلى ما یتبین من ح
ة ت، أقام١٢/٩/٢٠١٥فى أنه بتارخ  -األوراق  لسنة  ٧٦٨٨٢الدعو رقم  المدع

مة القضاء اإلدار  ٦٩ ة، أمام مح ادلة، ضد القاهرةقضائ ، وآخر نقیب الص
م بوقف تنفیذ وٕالغاء  ةطال ة قرار الح ادلةنقا قیدها ن متناع عاالالسلبى،  الص

ة بجدول ة ،ما یترتب على ذلك من آثار، مع النقا النقا مها   ، على أخصها تسل
أنه ا،  من Clinical Pharmacistحصلت على شهادة  اسند من القول  ران دولة أو

 بتارخ ٢٧٠م ــــــــات رقــــــــرار المجلس األعلى للجامعــــــــق وتمت معادلة الشهادة
الوروس فى الصی٢٨/١/٢٠١٤ دلة، التى تمنحها الجامعات المصرة ، بدرجة ال

القانون رقم  م الجامعات الصادر  شر ١٩٧٢لسنة  ٤٩الخاضعة لقانون تنظ  ،
ازها ة). وعلى الرغم من بنجاح لالمتحان فى مقرر (التشرعات الص دراستها واجت یدل
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ازها هذا االمتحان ادلة  فإن، اجت ة الص الجدول العام امتنعت عن قیدها نقا
فائها األوراق والمستنخالفة للقانون، رغم الم حولدات الالزمة لقیدها، است دون  مما 

جلسة  .ا الدستور فى العملــــــممارسة حقه مة ب قضت، ٢٢/١٠/٢٠١٧و وقف المح
قًّا، وٕاحالة أوراقهـــــــالدع ا للفصل فى دستورةا ـــــــو تعل مة الدستورة العل  إلى المح

ة  بإنشاء ١٩٦٩لسنة  ٤٧) من القانون رقم ٦المادة ( ة منالفقرة الثان ادلةنقا ، الص
مة النقض بنظر الطعون على القرارات الصادرة  ه من اختصاص مح ما نصت عل ف

ة.  النقا   برفض التظلمات من قرارات لجنة القید 
  

ة  بإنشاء ١٩٦٩لسنة  ٤٧) من القانون رقم ٣وحیث إن المادة ( ادلةنقا  الص
ةعلى أنه " تنص  ة الجداول اآلت النقا  :تنشأ 

ه  ،الجدول العام(أ)  عد سداد رسم القید ف ة  ل من استوفى الشرو اآلت ه  قید ف
 :وقدره خمسة جنیهات

ة ـــــــون حاصًال على درجـــــــأن  - ١ اء الصیدل م الوروس فى الصیدلة والك ة 
عادلها من إحد الجامعات المعترف    .بهاأو ما 

................................."  
 

ةعلى أن " ) ٤وتنص المادة ( ات القید فى  ،تقدم إلى مجلس النقا طل
 ،الجداول مع األوراق الدالة على توافر الشرو المنصوص علیها فى هذا القانون 

ة ،وفى قانون مزاولة المهنة ة للنقا ة المهن ،وفى الالئحة الداخل من ة وتعتبر األقدم
طلب القید فى الجدول العام   ."تارخ التقدم 

 

ة  ) على أن "٥(مادة وتنص ال ادلة فى جدول النقا ل لجنة لقید الص تش
ة یختاره ن من مجلس النقا ة وعضو یل النقا  .ا المجلسمبرئاسة و

م طلب القید إلى  جب أن تصدر اللجنة قرارها خالل شهر من تارخ تقد و
ة ون القرار مسبً ال وفى حالة ،النقا  ا.رفض یجب أن 
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قرار اللجنة خالل  خطر الطالب  وذلك بخطاب  ،سبوعین من صدورهأو
صال موقع  .مسجل مع علم الوصول قوم مقام اإلخطار تسلم الطالب صورة منه بإ و

ه منه  .عل

ة خالل  جوز لمن صدر القرار برفض قیده أن یتظلم منه إلى مجلس النقا و
القرارتارخ إخطا شهر من  ."ره 

  

ة فى التظلمات من قرارات  ) على أن "٦(مادة وتنص ال ینظر مجلس النقا
ون ألعضاء هذه اللجنة أعلى  ،لجنة القید المنصوص علیها فى المادة الخامسة ال 

قبو  صوت معدود فى قرار  .أو رفضه ل التظلمالمجلس 

ه أمام م طعن ف مة النقض خولمن صدر قرار برفض تظلمه أن  الل ح
ة عشر یومً  القرار اثمان  ".من تارخ إعالنه 

  

، 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 الصادر فى المسألة  ون الح أن  ة، وذلك  القائمة فى الدعو الموضوع
طة بها، ة، الزًما للفصل فى االدستور  ة المرت ات الموضوع المطروحة على لطل

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

ة للتثبت من شرو وحدها التى تتحر توافر شر المصلحة فى الدعو الدستور 
ان ذلك، قبولها.  انتمتى  مة  و الفصل فى قد ارتأت أن  القضاء اإلدار مح

ما نصت  یتطلب ابتداء الفصل فى دستورة علیها، ةالمعروض الدعو موضــــوع 
ه الفقرة  ةعل ة  إنشاء ) من قانون ٦من المادة ( الثان ادلةنقا ه الص ، من المشار إل

مة النقض لمإسنادها االختصاص  الفصل فى الطعون على القرارات الصادرة عن ح
ة ة  النقا ادلةبرفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقا حث  .الص ان  و
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ًقا اره من األمور المتعلقة على التعرض للموضوع الضرورة االختصاص سا اعت  ،
م اتصاله بوال ح هالنظام العام،  مة فى نظره والفصل ف ون  .ة المح ومن ثم، 

ةالفصل فى دستورة الفقرة  ر، أمًرا الزمً  الثان ا للفصل فى ـــــمن المادة السالفة الذ
ه المصلحة فى الدعو المعروضة ة، وتتحق  یتحدد التى و  ،الدعو الموضوع

ما ورد ب مة المختصة بنظ تلك الفقرةنطاقها ف ار ــــون المــــر الطعــــمن تحدیـد المح
انه    .اــــب

  

م اإلحالة ینعى على  ة من وحیث إن ح من القانون ) ٦المادة (الفقرة الثان
ه المشار مة النقض بنظر (النص المحال) إل ه من اختصاص مح ما نصت عل ، ف

ة  الطعون على القرارات الصادرة برفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقا
ادلة مقتضاه ١٩٠، أنه جاء مصادًما لنص المادة (الص ) من الدستور، الذ أضحى 

ة الفصـو صاحـــــة، دون غیره من جهات القضاء، هـــــمجلس الدول افة ـــــل فــب وال ى 
عى.ـــــات اإلدارة وقاضیهـــــالمنازع   ا الطب

  

، بدًءا من  مة قد جر على أن المشرع الدستور وحیث إن قضاء هذه المح
ح منذ استحداثه قد حرص على د ،١٩٧١دستور سنة  عم 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 ، الذ أورد الح٣٠/٣/٢٠١١اإلعــــــالن الدستور الصـادر بتارخ 
، 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 
عند هذا الحـــــد، بل جاوزه إلى إلغاء القیود التى المشرع الدستور لمجلس الدولة 

المادة ( ین ممارسته الختصاصاته، فاستحدث  ) من ٦٨انت تقف حائًال بینه و
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افة، وأن لكل ١٩٧١دستور سنة  فول للناس  أن التقاضى ح م قضى  ا  ، نصًّ
عى، وتكفل الدولة تقرب جهات القضاء  ه الطب من مواطن ح االلتجاء إلى قاض

حظـــى القضایـــل فـــة الفصـــن وسرعـــالمتقاضی ل ـــر النص على تحصین أ عمـــا، و
ة القضاء، وهو ما انتهجه نص المادة ( ) من اإلعالن ٢١أو قرار إدار من رقا

) من الدستور الصادر ٧٥، ونص المادة (٣٠/٣/٢٠١١ بتارخالدستور الصادر 
) ٩٧تور الحالى على النهج ذاته فى المادة (، وقد سار الدس٢٥/١٢/٢٠١٢ بتارخ

انت تحظر الطعن فى القرارات  ة التى  ع النصوص القانون ذلك سقطت جم منه، و
انت تحول بین المواطنین وااللتجاء إلى مجلس  ع العوائ التى  اإلدارة، وأزلت جم

عى للمنازعات اإلدارةالدولة بوصفه ال ان المشرع الدقاضى الطب ستور بنصه . وٕاذ 
حاكم شخص إال أمام ٩٧فى عجز المادة ( ) من الدستور الحالى على أن " وال 

افة  عى "، فقد دل على أن هذا الح فى أصل شرعته هو ح للناس  ه الطب قاض
ة فى سعیهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن  ه مراكزهم القانون تتكافأ ف

ًعا  ة، وأن الناس جم ما بینهم فى مجال حقهم فى النفاذ مصالحهم الذات ال یتمایزون ف
م  ة التى تح ة أو الموضوع عى، وال فى نطاق القواعد اإلجرائ إلى قاضیهم الطب
س  شأن الحقوق المدعى بها وف مقای ة، وال فى مجال التداعى  الخصومة القضائ

ون للخصومة الواحدة ق غى دائًما أن  واعد موحدة، موحدة عند توافر شروطها، إذ ین
ام التى تصدر فیها  .سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى األح

ام المتقدمةو  وصاحب  ؛القانون العام ىمجلس الدولة قاض فقد غدا ،فى ضوء األح
افة المنازعات  ة العامة، دون غیره من جهات القضاء، فى الفصل فى  الوال

قته.اإلدارة، عدا ما استثناه الدستو    ر ذاته بنصوص صرحة ضمنها وث
  

ات  ) على أن "٧٦وحیث 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
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ما نص فــــة مصالحهــــم، وحمایــــحقوقه نــــاع 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".نشاطهم المهنى، وفًقا لمواثی  ة والمهن   الشرف األخالق

  

ام قانون  وحیث إن ة  إنشاء البین من مطالعة أح ادلةنقا ره،  الص المار ذ
ة لتضم المالأنه أنشأ  مهنة نقا ة ال ومنحها، الصیدلةشتغلین  ة ــــمعنوالشخص

ه الهیئات اإلدارة العامةــــن نــــا حقوًقا مــــــــمستقلة، وخولهال ، مما یدل وع مـــا تختص 
ة مستقلة ومرف  على أنها جمعت بین مقومات الهیئة العامة وعناصرها من شخص
ا السلطة العامة التى منحها لها  عض مزا ه، مستعینة فى ذلك ب عام، تقوم عل
ة  لة لها فى خدمة المهنة القائمة علیها، ورعا یًنا لها من أداء المهام المو القانون، تم

تها أعضائها، والدفاع عن  ة مصالحهم، ومن أجل ذلك جعل عضو حقوقهم، وحما
مهنة  ارة على المشتغلین  أداء رسم قید الصیدلةإج ة  ما ألزم المنتمین للنقا  ،

ة   .واشتراكات سنو
  

موجب المادة ( ة  إنشاء ) من قانون ٣وحیث إن المشرع قد أنشأ  ادلةنقا  الص
ة، علىإالمشار  ه، جدوًال لقید أعضاء النقا أن تتولى هذا القید اللجنة المنصوص  ل

لة برئاسة ٥علیها فى المادة ( یل) منه، المش ة، وعضو و من مجلس  ة اثنینالنقا
ة یختارهما المجلس، وُتصدر اللجنة قرارها خالل  م طلب  شهرالنقا من تارخ تقد

القر  ون قرارها مسبًا، وُخطر الطالب  ار القید إلیها، وفى حال رفضه یجب أن 
تاب مسجل مع علم الوصول، وأجاز المشرع  أسبوعینخالل   –من تارخ صدوره، 

لمن ُرفض طلب قید اسمه فى الجدول أن یتظلم إلى  - النص الُمحال  )٦المادة ( فى
ة مجلس  القرار، وفى حالة صدور قرار برفض  شهرخالل النقا من تارخ إخطاره 
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مة النق ه أمام مح طعن ف ة عشر یوًما من تارخ ض، خالل ثماتظلمه، فله أن  ن
  .القرارإعالنه 

  

مة أن متىوحیث إنه  ان المقرر فى قضاء هذه المح  ان ما تقدم، و
ة ات المهن ادلةة ــــــنقاب اــــــن بینهــــــوم ،النقا ام، ــــــن أشخاص القانون العــــــمد ــــــُتع ،الص

ا لجنة القید، ـــــهیئاتها، ومنه، و قانون إنشائها منحهاالتى ، ةعامالف امر ال وهى إحد
ة مجلس ادرة عن ـــــرارات الصـــــك أن القـــــــإن الزم ذلـــــــة، فـــــمن السلطة العام ادرً ـــــق النقا

 ةدر الصا اتومن بینها القرار  -ا ـــــة فیهـــــة، والمنازعـــــرارات إدارـــــد، قـــــة القیـــــأو لجن
ةعن مجلس  ة  النقا ادلةبرفض التظلمات من قرارات لجنة القید بنقا من قبیل  - الص

المنازعات اإلدارة، التى ینعقد االختصاص بنظرها والفصل فیها لمجلس الدولة بهیئة 
قً  ،قضاء إدار  وٕاذ أسند نص  .) من الدستور١٩٠ا لنص المادة (ــــدون غیرها، ط

ةالفقرة  ة  بإنشاء ١٩٦٩لسنة  ٤٧) من القانون رقم ٦ة (من الماد الثان ادلةنقا ، الص
، فإن  عة لجهة القضاء العاد مة النقض، التا الفصل فى تلك المنازعات إلى مح

ون مصادمً  ) من الدستور، ١٩٠ا لنص المادة (ــــمسلك المشرع، على هذا النحو، 
مقتضاه، مجلس الدولة، دون غیره، هو صاحب ال ة العامة فى الذ أضحى،  وال

عى، األمر الذ یتعین معه القضاء  الفصل فى المنازعات اإلدارة وقاضیها الطب
  عدم دستورة هذا النص.

  

  فلهذه األسباب
مة مت المح ةعدم دستورة الفقرة  ح ) من القانون رقم ٦من المادة ( الثان

ة  نشاءإب ١٩٦٩لسنة  ٤٧ ادلةنقا ما الص ه نصت، ف الفصل فى من إسناد  عل
ةالطعن على القرارات الصادرة عن مجلس  برفض التظلمات من قرارات لجنة  النقا

ة  ادلةالقید بنقا مة النقضالص   . ، إلـــــى مح
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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