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 احملكمة الدستورية العليا
 

ــــسبت  ــــة المنعقــــدة یــــوم ال ــــسة العلن ــــع مــــن نــــوفمبرالجل م، ٢٠١٧ ســــنة الرا
 . هـ١٤٣٩سنة  المواف الخامس عشر من صفر

     رئيس احملكمة  قعبد الوهاب عبد الراز/  السید المستشار برئاسة

ــالى ودمحم:  الــسادة المستــشارنوعــضوية تور حنفــى علــى ج  خیــر طــه النجــار الــد
تور عـــــادل عم ـــــد ــــــوال تور دمحم عمـــــاد النجـــــار ر شـــــرف ـــــــــ ـــــد م وال ـــــ ومحمـــــود دمحم غن

تور عبدالعزز دمحم سالما     نوالد   نواب رئيس احملكمة  

م أبوالعطا   / السید المستشار وحضور   رئيس هيئة املفوضني  قطار عبدالعل
ع/  السید وحضور      أمني السر          محمـد ناجى عبد السم

  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا بـــرقم    مـــة الدســـتورة العل ة المقیـــدة بجـــدول المح  ٣٠ لـــسنة ٦٥فـــى القـــض
ة    ".دستورة " قضائ

  املقامة من
   وحید راض دمحم حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن-١
سى محمــــددمحم -٢    عبد العاطى ع
ان حســـــــــــــ-٣   ــــــــــــــن جمال حسن شع
عى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى-٤ ة التا    سم
   السید دمحم دمحم عبد الوهـــــــــــــــــــــــــــاب-٥
   السیدة دمحم حسن سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم-٦
طانــــــــــــــــــــــــــــ-٧   ـــــــــــــــــــــى على حسن الغ
   زنب عبد السالم محمود شـرد-٨
شة أحمد الرفاعى دمحم محمود-٩    ع



 

٢

   أمل عبده مرسى أبو العــــــــــــــــــال-١٠

  ضــــد
ة للتأمین االجتماعى-١ س مجلس إدارة الهیئة القوم    رئ
   وزر المالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة-٢
س مجلس ا-٣   لوزراء رئ
  

  اإلجـــراءات
فة ٢٠٠٨بتــارخ الــسادس عــشر مــن فبرایــر ســنة    هــذه ن،أودع المــدعو صــح

مة تاب المح االدعو قلم  عـدم دسـتورة نـص المـادة طلب،  الدستورة العل ـم   الح
القانو رقم ) ٢٣( نمن قانو التأمین االجتماعى الصادر    .١٩٧٥ لسنة ٧٩ن
  

رةو   ا الدولة مذ م برفض الدعو،قدمت هیئة قضا   . طلبت فیها الح
عد تحضیر الد   ، أودعت هیئة المفوضین تقرراو   . برأیهاًعو
محـضر ُونظرت الـدعو   وفیهـا ، ١٤/١٠/٢٠١٧ جلـسة علـى النحـو المبـین 

ــم  رة، طلـب فیهـا الح ـة للتـأمین االجتمـاعى، وقــدم مـذ مثـل محـامى عـن الهیئــة القوم
ـا  اط ، واحت ا برفض الـدعو عـدم الدسـتورة  -أصل  إعمـال أثـر -فـى حالـة القـضاء 

الجلـــسة ذاتهـــا  ة، و ـــم مـــن تـــارخ نـــشره فـــى الجرـــدة الرســـم مـــة هـــذا الح قـــررت المح
م فیها بجلسة الیوم    .إصدار الح

  

  احملكمــــة
  .عد االطالع على األوراق ، والمداولة   
فة الـــدعو وســـائر  -تتحـــصل حیـــث إن الوقـــائع    علـــى مـــا یتبـــین مـــن صـــح
ــانوا قــد أقــاموا الــد - األوراق  مــدنى ٢٠٠٢ لــسنة ١٧٩٧عو رقــم فــى أن المــدعین 

مــة  ــةبــور ســعیدلــى، أمــام مح ــه األول، ضــد  االبتدائ طلــب المــدعى عل  وآخــرن، 
ة معـــاش األجـــر األساســـى، واألجـــر المتغیـــر دو  ـــل مـــنهم فـــى تـــسو ـــة  أحق ـــم  نالح
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ــر ــل مــنهم إلــى المعــاش الم علــى ســند مــن أنهــم وذلــك ، خفــض منــذ تــارخ إحالــة 
ة بورســـعید للغـــزل والنـــسیج، ـــشر ـــرا ـــانوا مـــن العـــاملین  ً وانتهـــت خـــدمتهم معاشـــا م ً

ارا ـل مـنهماخت ة معاش  ـة عـن مـدد ،، وعند تسو  فقـد تـم خفـض مـستحقاتهم التأمین
ــستحقو عنهــا معــاش األجــر األساســى  % ١٥(بنــسب تتــراوح بــین ناشــتراكاتهم التــي 

ن عامـــا ودو ٤٥قلمـــن هـــم فـــو % ١٠ً وأرعـــین عامـــا، وة خمـــس عـــنلمـــن تقـــل ســـنه ً
ــل مــنهم ) ً عامــا٦٠ً عامــا وأقــل مــن ٥٠لمــن بلــغ % ٥وًالخمــسین عامــا،  عــا لــسن  ًت

ة لمعــاش األجــر المتغیــر فقــد جــر خفــض م النــس ة، و ــل مــنهم وقــت التــسو عــاش 
ة  ـــل ســـنة % ٥بنـــس ـــة مـــن اعـــن  لمـــادة ً، اســـتنادا إلـــى نـــص الفقـــرتین األولـــى والثان

ــهنمــن قــانو التــأمین االجتمــاعى) ٢٣( عــدم ، المــشار إل  األمــر الــذ دعــاهم للــدفع 
مـــة الموضـــوع جدیتـــه، وصـــرحت  دســـتورة هـــذا الـــنص، وهـــو الـــدفع الـــذ قـــدرت مح

  .المعروضةللمدعین بإقامة الدعو الدستورة، فأقاموا الدعو 
  

القـانو رقـم نمـن قـانو التـأمین االجتمـاعى الـصاد) ٢٣(المـادة إن وحیـث    نر 
، وقبــــل إلغائهــــا ١٩٨٧ لــــسنة ١٠٧نالقــــانو رقــــم عــــد اســــتبدالها ، ١٩٧٥ لــــسنة ٧٩

انت تنص على أن ٢٠٠٩ لسنة ١٣٠نالقانو رقم   ، :  
یخفــض المعــاش المــستح عــن األجــر األساســى لتــوافر الحالــة المنــصوص "  

عـا لـسن المـؤمن عل) ١٨(مـن المـادة ) ٥(علیها فـى البنـد  ة تقـدر ت ـه فـى تـارخ ًبنـس
  .المراف) ٨(ًاستحقاق الصرف وفقا للجدول رقم 

ة    خفـض المعـاش المـستح عــن األجـر المتغیـر بنــس ـل ســنة %) ٥(و عـن 
ــه  ــة مــن تــارخ اســتحقاق الــصرف وحتــى تــارخ بلــوغ المــؤمن عل ق مــن الــسنوات المت

املة سر السنة فى هذه المدة إلى سنة    ".سن الستین، مع مراعاة جبر 

عـــا لـــسن المـــؤمن وقــد    ـــه نـــسب خفـــض المعـــــــــــــــاش ت الجـــدول المـــشار إل ًورد 
ـــه فـــى تار  ســـنة، ٤٥لمـــن هـــم أقـــل مـــن % ١٥نخ اســـتحقاق الـــصرف، لتكـــو ــــــــــــعل
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 سـنة وأقـل ٥٠لمن هم بـین % ٥ سنة، و٥٠ سنة وأقل من ٤٥لمن هم بین % ١٠و
  .  سنة٦٠من 

  

ـــة مـــن فـــى خـــصوص  إنـــهوحیـــث   نمـــن قـــانو ) ٢٣(المـــادة  نـــص الفقـــرة الثان
القـانو رقـم  مـة ، ١٩٧٥ لـسنة ٧٩نالتأمین والمعاشات الـصادر  فقـد سـب لهـذه المح

ـع مـن  مهـا الـصادر بجلـسة الرا ح ـه، وذلـك  أن حسمت المـسألة الدسـتورة المتعلقـة 
ة٢٠٠٨مایو  عـدم ٢٤ لـسنة ٣١٠ الدستورة رقـم  فى القض ة، والـذ قـضى   قـضائ

ـة مـن المــادة دسـتورة نـص الفقـرة ا نمـن قـانو التـأمین االجتمـاعى الــصادر ) ٢٣(لثان
ــادة فــى معــاش ١٩٧٥ لــسنة ٧٩نالقــانو رقــم  مــا تــضمنته مــن قــصر إضــافة الز ، ف

ــــشیخوخة أو العجــــز  ــــى حــــاالت اســــتحقاق المعــــاش لبلــــوغ ســــن ال   األجــــر المتغیــــر عل
 الـصادر نمـن قـانو التـأمین االجتمـاعى) ١٨(أو الوفاة المنـصوص علیهـا فـى المـادة 

ــسبب انتهــاء خدمـــة ن ، دو حالــة اســـ١٩٧٥ لــسنة ٧٩نالقــانو رقــم  تحقاق المعــاش 
العــــــــدد  ة  الجرـــــــدة الرســـــــم ـــــــم  االســـــــتقالة، وقـــــــد نــــــــشر هـــــــذا الح ـــــــه    المـــــــؤمن عل

ــرر( ٢٠رقــم  ــان .٢٠٠٨ مــایو ١٩ بتــارخ )م مــن ) ١٩٥( المــادة مقتــضى نــص و
مـــــة ا) ٤٩ ، ٤٨(والمـــــادتین  ،الدســـــتور ـــــا الـــــصادر نمـــــن قـــــانو المح لدســـــتورة العل

ـــــو ١٩٧٩ لـــــسنة ٤٨نالقــــانو رقـــــم  ـــــام والقـــــرارات الـــــصادرة مـــــن هـــــذه ن، أن  لألح
مـة ــسلطاتها المختلفــة، المح ة إلــى الدولـة  النــس ــة مطلقـة فــى مواجهــة الكافـة، و  حج
اره ً قوال فصال فى المسألة المقضى فیهـاااعت ـاً ال وال تعقی قبـل تـأو ً ال  ـة ً ، وهـى حج
ه أو إعادة طرحه علیها من جدیدتحول ب  یتعـین ممـا،  لمراجعتهنذاتها دو المجادلة ف

ة لهذا النص النس ة  ار الخصومة منته   .معه اعت
  

ــــــدعو    ــــــول ال اشــــــرة، وهــــــى شــــــر لقب ة الم وحیــــــث إن المــــــصلحة الشخــــــص
مـة -الدستورة، مناطها  ه قضاء هذه المح ـا - وعلى ما جر  ـو ثمـة ارت ن أن 

ــین ــم فــى المــسألة بینهــا و ــو الح ــأن  ة، وذلــك  ن المــصلحة فــى الــدعو الموضــوع
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مـــــة طـــــة بهـــــا المطروحـــــة علـــــى مح ـــــات المرت  ًالدســـــتورة الزمـــــا للفـــــصل فـــــى الطل
ـــ. الموضـــوع ـــان ذل ـــان النـــزاع الموضـــوعى، فـــى خـــصوص متـــى  طلـــب إعـــادة ك، و

ة معـــــا ة منـــــه نظیـــــر ش المــــدعین عـــــن األجـــــر األساســــىتــــسو ن، دو اســـــتقطاع نــــس
االســـتقالة قبـــل بلـــوغهم إلـــى الخـــروج ـــر   ســـنة فـــى تـــارخ اســـتحقاق ٤٥ معـــاش الم

) ٢٣( األولـى مـن المـادة  الفقـرةالمعاش، ووفقا لقواعد الخفـض المنـصوص علیهـا فـى
ــــــم  القـــــانو رقــ ـــــصـــادر  نمـــــن قـــــانو التـــــأمین االجتمـــــاعى ال عـــــد ١٩٧٥ لـــــسنة ٧٩ن  ،

القـــانو رقـــم  الجـــدول رقـــم  هـــو مبـــینًوفقـــا لمـــا، ١٩٨٧ لـــسنة ١٠٧ناســـتبدالها   )٨ (
ــه، فــإن الفـصل فــى مـد دســتورة نــص  الفقـرة األولــى مــن نالمرافـ للقــانو المـشار إل

ـــه) ٢٣(المــادة  ـــات فـــى الـــدعو المـــشار إل اشـــرا علـــى الطل اســـا أكیـــدا وم ً یرتـــب انع ً ً
اشرة فى الطعـن علیهـا ة م عا لذلك مصلحة شخص ة، وتتوافر للمدعین ت  .ًالموضوع

غیر ـه، ) ٢٣( من ذلـك أن نـص المـادة وال  نمـن قـانو التـأمین االجتمـاعى المـشار إل
القـــانو رقــم  القــانو رقـــم ١٩٨٧ لـــسنة ١٠٧نعــد اســتبداله   ١٣٠ن، قــد جــر إلغـــاؤه 

مة قد جر على أن استبدال المـشرع لقاعـدة ٢٠٠٩لسنة  ، ذلك أن قضاء هذه المح
حول دو الطعن ع غیرها، أو إلغاءها، ال  ة  عـدم الدسـتورة مـن قبـل مـن نقانون لیهـا 

ـه، تتحقــ  ة إل النــس ـة  مقتـضاها آثــار قانون ـه خــالل فتـرة نفاذهــا، وترتبـت  قـت عل ط
ـة،  اشـرة، ذلـك أن األصـل فـى تطبیـ القاعـدة القانون ة الم طالها مصلحته الشخص بإ

ة، حتـى إلغائهــا، فـإذا ألغیــت هـذه القاعــدا علـى الوقــائع التـى تــتم فـى ظلهــا هـو ســرانه
، فــإن القاعـدة الجدیـدة تـسر مـن الوقـت المحــدد  ـة أخـر أو حلـت محلهـا قاعـدة قانون
ـــذلك یتحـــدد  مـــة مـــن تـــارخ إلغائهـــا، و ـــة القد قـــف ســـران القاعـــدة القانون لنفاذهـــا، و
ـة  ـتمال فـى ظـل القاعـدة القانون ل مـن القاعـدتین، فمـا نـشأ م ًالنطاق الزمنى لسران 

مة من المراكز القانو مهـا القد ظـل خاضـعا لح ة، وجرت آثارهـا خـالل فتـرة نفاذهـا،  ًن
موجــب المــادة الثالثــة مــن . وحــدها ــه  ــان ذلــك، فــإن إلغــاء الــنص المطعــو ف نمتــى 

مـة مـن إعمـال رقابتهـا الدسـتورة ٢٠٠٩ لـسنة ١٣٠نالقانو رقـم  منـع هـذه المح ، ال 
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ـــاره قـــد طبـــ علـــى المـــدعین خـــالل فتـــرة نفـــاذه، وترتبـــت  اعت ـــه،  مقتـــضاه آثـــار عل
ة لهم النس ة    .قانون

  

ـضه نظـام التــأمین  ــه تقو نوحیـث إن المـدعین ینعـو علــى الـنص المطعـو ف ن
ــة بــین مــن انتهـــت ، ومخالفتــه مبــدأ المــساواة،االجتمــاعى ق بتمییــزه فــى الحقــو التأمین

ــــة لإلحالــــة إلــــى  ــــر، ومــــن انتهــــت خدمتــــه ببلــــوغ الــــسن القانون المعــــاش الم خدمتــــه 
التـالى فـى المعاش، رغم هم  ـة، وتـساو التزاماتـه التأمین ل مـن أفـراد الطـائفتین   وفاء 

ـام المـواد  أح ل إخـالال  ـش ـز القـانونى، األمـر الـذ  مــن ) ٤٠ و٣٤، ١٧، ٧(ًالمر
  .١٩٧١دستور سنة 

  

ــة هــذه  ــا أن حما مــة الدســتورة العل وحیــث إنــه مــن المقــرر فــى قــضاء المح
ــان هــذا الدســتور  مــة للدســتور إنمــا تنــصرف إلــى الدســتور القــائم، إال أنــه إذا  المح
ــام الدســتور الــساب الــذ صــدر القــانو  س ذا أثــر رجعــى، فإنــه یتعــین إعمــال أح نلــ

امه، طالما أن ه أح ه فى ظل العمل  مقتـضاه إلـى نالمطعو عل نذا القانو قد عمـل 
امــه ــه خــالل مــدة ســران أح ــان ذلــك، . أن تــم إلغــاؤه أو اســتبدال نــص آخــر  متــى 

ــان نــص المــادة  القــانو ) ٢٣(و نمــن قــانو التــأمین االجتمــاعى الــصادر   لــسنة ٧٩ن
القانو رقم ١٩٧٥ القـانو رقـم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ن قد تم استبداله   ١٣٠ن، ثم إلغـاؤه 
ــــــــسنة  ــــــــصادر بتــــــــارخ ،٢٠٠٩ل ــــــــام الدســــــــتور القــــــــائم ال أح ــــــــك قبــــــــل العمــــــــل   وذل

ـه ١٨/١/٢٠١٤ ن، ومن ثم فإنه یتعین االحتكام فـى شـأن دسـتورة الـنص المطعـو ف
ن، الذ صــدر القـانو المـشتمل علـى هـذا الـنص، ١٩٧١إلى ما ورد فى دستـور سنة 

امه أح مقتضاه إلى أن تم إلغاؤه فى ظل العمل    .وعمل 
  

ــه سدیـــد فــى مجملــه، وحیــث إن مــا  ننعــاه المــدعو علــى الــنص المطعــو ف ن
منـــه علـــى دعـــم التـــأمین ) ١٧( قـــد حـــرص فـــى المـــادة ١٩٧١ذلـــك أن دســـتور ســـنة 

ـــع  الدولـــة مـــد خـــدماتها فــى هـــذا المجـــال إلـــى المـــواطنین بجم االجتمــاعى حـــین نـــا 
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عیـــنهم علـــى مواجهـــ ، مـــن خـــالل تقرـــر مـــا  ة نفئـــاتهم فـــى الحـــدود التـــى یبینهـــا القـــانو
طـــالتهم أو عجـــزهم عـــن العمـــل أو شـــیخوختهم، ذلـــك أن مظلـــة التـــأمین االجتمـــاعى 

مـداه حدد المـشرع نطاقهـا، هـى التـى تفـرض   أفـضل یـؤمن المـواطن فـى ًا واقعـاالتى 
ــات التــضامن االجتمــا موج ــنهض  قــوم علیهــا المجتمــع وفقــاغــده، و  لــنص ًعى التــى 

ـد أن ال) ٧(المـادة  مـا یؤ قـدر مـن ذلـك الدسـتور،  ـة  ـة ضـرورة اجتماع ـة التأمین رعا
ــامهم  ة، وأن غایتهــا أن تــؤمن المــشمولین بهــا فــى مــستقبل أ مــا هــى ضــرورة اقتــصاد
عــد  قعنــد تقاعــدهم أو عجــزهم أو مرضــهم، وأن تكفــل الحقــو المتفرعــة عنهــا ألســرهم 
فلهـا المــشرع فـى هــذا النطــاق م التـشرعى للحقــو التــى  مــا مـؤداه أن التنظــ  قوفـاتهم، 

ًو مجاف ان ام الدستور مناف ما یهدرهاًا أح   .ق لمقاصده إذا تناول هذه الحقو 
  

، فإنـه اًوحیث إن األصل فى المعاش متى توافر أصـل اسـتحقاقه وفقـ ن للقـانو
ـًینهض التزاما حیـث إذا اً على الجهة التى تقـرر علیهـا مترت  ، قـوة القـانو ن فـى ذمتهـا 

ــه الــشرو ال  اســتقر ،نتــى تطلبهــا القــانو الســتحقاق المعــاشتــوافرت فــى المــؤمن عل
عـد التعـدیل فـى  ة، وال یجوز مـن  صفة نهائ ة إلى هذا المعاش  النس زه القانونى  مر

  .العناصر التى قام علیها أو االنتقاص منه
  

ــــأمین االجتمــــاعى ا ــــصادر نوحیــــث إن المــــشرع قــــد اســــتهدف مــــن قــــانو الت ل
 مخـاطر بــذاتها تنـدرج تحتهــا الــشیخوخة التــأمین ضــد ،١٩٧٥ لـسنة ٧٩نالقـانو رقــم 

اب انتهـــاء الخدمـــة التـــى عـــددتها المـــادة ،والعجــز والوفـــاة مـــن ) ١٨( وغیرهـــا مـــن أســـ
اب التــى عــددتها  ــه، ومــن بینهــا حــاالت انتهــاء الخدمــة لغیــر األســ نالقــانو المــشار إل

انـت ) ٣، ٢، ١(البنود  ر، متى  مـدة من هذه المادة، والتى یدخل فیها المعاش الم
ـــه الـــذ یخـــضع ٢٤٠االشـــتراك فـــى التـــأمین ال تقـــل عـــن  فیـــد المـــؤمن عل ً شـــهرا، ل

ام هذا النص، وتـوافرت لـه شـرو اسـتحقاق المعـاش عـن األجـر األساسـى  مـن ،ألح
ــه عنــد تحقــ الخطــر المــؤمن منــه، فــإذا مــا تقــرر لــه معــاش  ــة المقــررة  ــا التأمین المزا



 

٨

ة لهــذا عــن مــدة اشــتراكه فــى التــأمین عــن هــذا األجــ النــس ــزه القــانونى  ر، واســتقر مر
ـا فـى  ـامال دو نقـصان أو تعـدیل، التزامـا قانون ـه  ـه، والوفـاء  ـات حقـه ف ًالمعاش،  ن ً

ـه اكا، وهو مـا لـم یلتزمـه الـنص المطعـو ف ع منه ف نذمة الجهة المختصة ال تستط ً، 
ــا المعــاش المــستح عــن األجــر ،الــذ انــتقص مــن هــذه المزا األساســى،  والمتعلقــة 

ــه فــى تــارخ اســتحقاق صــرف المعــاش عــا لــسن المــؤمن عل ة تقــدر ت ــضه بنــس  ،ًبتخف
ـه مقـدار هـذا الخفـض بنـسب ) ٨(ًوفقا للجدول رقم  ، والـذ ورد  نالمراف لهذا القـانو

مة المعاش المستح عن هـذا األجـر، %١٥و% ٥تتراوح بین  ما مؤداه انتقاص ق  ،
فالـــة الدولـــة ًوالــذ تـــوافر أصـــل اســتحقاقه وفقـــا ، األمــر الـــذ یتعـــارض مــع  ن للقـــانو

ة وفقا للمادة    .١٩٧١من دستور سنة ) ١٧(ًلخدمات التأمین االجتماعى الواج
  

ــة  مــة أن صــور التمییــز المجاف وحیــث إن مــن المقــرر فــى قــضاء هــذه المح
عاد  ــل تفرقـة أو تقییـد أو تفـضیل أو اســت ٕللدسـتور وان تعـذر حـصرها، إال أن قوامهـا 

، وذلــك ینـ فلهـا الدســتور أو القـانو ــة مـن الحقـو أو الحرــات التـى  م ـصورة تح نال  ق
اشـرتها علـى قـدم  حـول دو م ما  ار أصل وجودها أو تعطیل أو انتقاص آثارها  نبإن

، . المــساواة بـــین المــؤهلین لالنتفـــاع بهـــا نمــا أن مبـــدأ مـــساواة المــواطنین أمـــام القـــانو
ــه فــى المــادة  ، والــذ رددتــه الدســاتیر ١٩٧١ دســتور ســنة مــن) ٤٠(المنــصوص عل

ــــــات علــــــى  ة للحقــــــو والحر یــــــزة أساســــــ انه ر حــــــس عهــــــا،  ــــــة جم قالمــــــصرة المتعاق
قاختالفهــا، وأساســـا للعــدل والـــسالم االجتمـــاعى، غایتــه صـــو الحقــو والحرـــات فـــى  ن ً
ـــاره وســـیلة لتبرـــر  اعت مواجهـــة صـــور التمییـــز التـــى تنـــال منهـــا أو تقیـــد ممارســـتها، 

ـة المتماثلـة، وقیــدا الحما ـة المتكافئـة التــى ال تمییـز فیهـا بـین المراكــز القانون ًـة القانون
، والتـى ال یجـوز  م الحقـو ملكها المـشرع فـى مجـال تنظـ قعلى السلطة التقدیرة التى 
ة  ـة التـى تتحـدد وفـ شـرو موضـوع حال أن تؤول إلى التمییز بـین المراكـز القانون

، فــإن خــرج المــشرع علــى ذلــك، سقـــ فــى نیتكافــأ المواطنــو مــن خال نلهــا أمــام القــانو
  .حمأة المخالفة الدستورة
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ض المعـاش  ـه مـن تخفـ ان ما تقدم، فإن ما قـرره الـنص المطعـو ف نوحیث 
انــــه، لمــــن تنتهــــى خــــدمتهم  المــــستح عــــن األجــــر األساســــى علــــى النحــــو الــــسالف ب

ر ( ة االستقال ا) المعاش الم ًو منطو ـین  على تمییـزن مـى بـین هـذه الفئـة و  تح
ـــیهم،  ـــذینغیـــرهم مـــن المـــؤمن عل ـــة أو العجـــزال    تنتهـــى خـــدمتهم ببلـــوغ الـــسن القانون

عــا مؤمنــ ــة، لكـــونهم جم ًأو الوفــاة، رغــم تكــافؤ مراكــزهم القانون  علــیهم، أوجــب نـــص اً
فالـــة حقهـــم فـــى المعـــاش) ١٧(المـــادة ـــان هـــذا . مـــن ذلـــك الدســـتور علـــى الدولـــة  و

قـوم علیهـا، ذلـك أن الخطـر المـؤمن ضـده التمییز غیر مس ة  تند إلـى أسـس موضـوع
ــسداد اشــتراكات التــأمین عــن األجــر  عهم قــاموا  متــوافر فــى شــأن أفــراد الفئتــین، وجمــ
ما یتـوافر معـه أصـل اسـتحقاق المعـاش لكـل مـنهم،  األساسى، وخالل المدد المقررة، 

ـه معارضـا لمبـدأ  ـو الـنص المطعـو ف ًومـن ثـم  ن فلتـه المــادة  مـساواةالن ) ٤٠(الـذ 
  .١٩٧١من دستور سنة 

  

ـة التـى أظـل  ا جر علـى أن الحما مة الدستورة العل وحیث إن قضاء المح
ـة الخاصــة، لـض  لـنص المــادة ًمان صــونها مـن العــدوان علیهـا وفقــابهـا الدســتور الملك

ـار،١٩٧١من دستور سنة ) ٣٤( اعت عهـا دو تمییـز بینهـا،   ن تمتد إلـى األمـوال جم
ــة مــة المال ــان هــذا الحــ شخــص،أن المــال هــو الحــ ذو الق ـــا ســواء   أم ،ا أم عین

ة ــة أو الــصناع ــة أو الفن ــة األدب ــان الحــ . قــان مــن حقــو الملك ــان ذلــك، و لمــا 
ى  علــًافرت شـرو اســتحقاقه یـنهض التزامـافـى صـرف معـاش األجــر األساسـى إذا تـو
ـــا مـــن عناصـــًالجهـــة التـــى تقـــرر علیهـــا، وعنـــصرا إیجا أو  ر ذمـــة صـــاحب المعـــاشب

متــه وفقــاــــــــــــــــــــالمـستحقین عنــه، تتح مــا،نام قــانو التــأمین االجتمــاعىــــــــــــــــــــــــ ألحًدد ق   
ــه انتقــاص  ــه وقــد ترتــب عل ــام الدســتور، فــإن الــنص المطعــو ف نال یتعــارض مــع أح

االسـتقالة ت خـدمتلمـن انتهـعن هذا األجـر المعاش المستح  ـر(هم   ،)المعـاش الم
مـة أقــسا التـأمین المقـررة عــن ، لمــدة اشـتراكهمًرغـم تـوافر شــرو اسـتحقاقهم وفقـا  وق



 

١٠

ل  ــش ــة ًبــذلك عــدواناهــذه المــدة، فإنــه  فــل  علــى حــ الملك   دســتور الخاصــة الــذ 
  .منه) ٣٤، ٢٩ (المادتینفى وصونها حمایتها  ١٩٧١سنة 

  

ـــام وحیـــث إنـــه فـــى ضـــوء مـــا تقـــدم  ـــه مخالفـــا ألح ًـــو الـــنص المطعـــو ف ن ن
مــا یتعــین معــه القــضاء ١٩٧١مــن دســتور ســنة ) ٤٠، ٣٤ ،٢٩ ،١٧، ٧(المــواد   ،

المرافـــ لـــذلك ) ٨(عـــدم دســـتورته، ومـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن ســـقو الجـــدول رقـــم 
اطـه بهـذا الـنص ه علىمالنالقانو فى مجال إع عـدم دسـتورته، الرت ـوم   الـنص المح

اطا ال قبل الفصل أو التجزئةًارت  .  
  

ـة التـى سـتترتب علـى األثـر  مة، تقدیرا منها لآلثـار المال ًوحیث إن هذه المح
ــه، فإنهــا تعمــل الرخــصة المخولــة  عــدم دســتورة الــنص المطعــو ف نالرجعــى للقــضاء 

القــانو رقــم ) ٤٩(لهــا بــنص المــادة  ، وتحــدد ١٩٧٩ لــسنة ٤٨نمــن قانونهــا الــصادر 
ة تارخــا لــسران آثــارهالیــوم التــالى لنــشر ــدة الرســم ــم فــى الجر ن، وذلــك دو ً هــذا الح

استفادة المدعین هإخالل  عدم دستورة النص المطعو ف م الصادر    .ن من الح
  

  فلهذه األسباب
مة    مت المح   :ح

نمـــــن قـــــانو التـــــأمین ) ٢٣(عـــــدم دســـــتورة نـــــص الفقـــــرة األولـــــى مـــــن المـــــادة :  ًأوال 
القــان القــانو ١٩٧٥ لــسنة ٧٩نو رقــم االجتمــاعى الــصادر  عــد اســتبدالها  ن، 

نالمرافـــ للقـــانو المـــشار ) ٨(، وســـقو الجـــدول رقـــم ١٩٨٧ لـــسنة ١٠٧رقــم 
ه، فى مجال إعمال   . هذا النصه علىإل

ا  ة تارخـــا إلعمـــال   :ًثان ـــم فـــى الجرـــدة الرســـم ًبتحدیـــد الیـــوم التـــالى لنـــشر هـــذا الح
  .آثاره

ومة المصر  :ًثالثا  ه مقابل أتعاب المحامابإلزام الح   .ةوفات، ومبلغ مائتى جن
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