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  أصدرت احلكم اآلتى
ـــا بـــرقم    مـــة الدســـتورة العل ة المقیـــدة بجـــدول المح  ٣١ لـــسنة ٦١فـــى القـــض
ة    . "دستورة" قضائ

  

  املقامة من
  عبد اللطیف األلفى عمر البنا

  ضــــــد
س مجلس ال - ١  وزراءـــــــــــــــرئ
 دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــوز - ٢
ةوزر المالیـــــة،  - ٣ ة للتأمینات االجتماع س األعلى للهیئة القوم   .صفته الرئ
ة- ٤ ة للتأمینات االجتماع س مجلس إدارة الهیئة القوم   . رئ
الدقهلی- ٥ ة    .ةــــــــــــــــــــــــــــ مدیر عام منطقة التأمینات االجتماع
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  اإلجراءات
فة المـدعىأودع، ٢٠٠٩ من مـارس سـنة الثامنبتارخ     ، هـذه الـدعو صـح

ــا،  مــة الدســتورة العل تــاب المح ــا اقلــم  عــدم دســتورةًطال ــم   نــص الفقــرة األولــى لح
القـــانو رقـــم ) ٢٣(مـــن المـــادة  نمـــن قـــانو التـــأمین االجتمـــاعى الـــصادر   لـــسنة ٧٩ن

التـــه،١٩٧٥ ة معاشـــه عـــن المرافـــ لـــه، وأحقیتـــه) ٨(قـــم  والجـــدول ر وتعد  فـــى تـــسو
ةاألجــر األساســى واألجــر المتغیــر،  ق منــه لفــار الــسن، وصــرف ندو خــصم أ نــس

ة   .قالفرو المستحقة له عن تلك التسو
  

ـــم   رة، طلبـــت فیهـــا الح ـــة مـــذ ا الدول عـــدم قبـــول وقـــدمت هیئـــة قـــضا ا   أصـــل
اط   .ا برفضهاالدعو النتفاء المصلحة، واحت

ــم أوال    رة، طلبــت فیهــا الح ــة للتــأمین االجتمــاعى مــذ : ًوقــدمت الهیئــة القوم
ــة مــن المــادة  ــشأن الطعــن علــى دسـتورة نــص الفقــرة الثان ) ٢٣(عـدم قبــول الــدعو 

ة الدسـتورة رقـم  قة الفـصل فـى دسـتورتها فـى القـض  لـسنة ٣١٠نالمطعو علیها لـسا
ة، بجلـــــسة ٢٤ ـــــا ، ٤/٥/٢٠٠٨ قـــــضائ ـــــشأن الطعـــــن علـــــى : ًثان بـــــرفض الـــــدعو 

  .دستورة الفقرة األولى من تلك المادة
، أودعت هیئة المفوضین تقررا برأیها عد تحضیر الدعو   .ًو

محــــضر الجلـــسة، وقــــررت المح مــــة ونظـــرت الــــدعو علـــى النحــــو المبـــین 
ــم فیهــا بجلــسة الیــوم، مــع التــصرح ب١/٤/٢٠١٧بجلــسة  م  إصــدار الح رات تقــد مــذ

رة، طلبـــت فیهـــا  ـــة للتـــأمین االجتمـــاعى مـــذ فـــى أســـبوع، أودعـــت خاللـــه الهیئـــة القوم
ـــا  اط ، واحت ا بـــرفض الـــدعو ـــم أصـــل عـــدم الدســـتورة -الح ـــة القـــضاء   - فـــى حال

ـم مــن تـارخ ةإعمـال أثـر هــذا الح  ــل مـن المــدعى وأودع.  نــشره فـى الجرــدة الرسـم
رة، صمم فیها عل ا الدولة  مذ اتهوهیئة قضا   .ى طل
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  احملكمـــــة
  .عد االطالع على األوراق، والمداولة

فة الـــــدعو وســـــائر ت ی علـــــى مـــــا– تتحـــــصلن الوقـــــائعإحیـــــث  بـــــین مـــــن صـــــح
ات القطــاع العــام  فــى أن -األوراق العمــل لــد إحــد شــر ــان قــد التحــ  المــدعى 

ــــــــارخ  ــــــــر بتــــــــارخ ٢٤/١/١٩٦٤بت ــــــــا لنظــــــــام المعــــــــاش الم ً، وقــــــــدم اســــــــتقالته وفق
ــــــا لــــــ، ١٥/١١/١٩٨٤ ــــــد ًوفق نمــــــن قــــــانو التــــــأمین ) ١٨(مــــــن المــــــادة ) ٥(نص البن

القــانو رقــم  ــن عمــره حینــذاك یجــاوز ١٩٧٥ لــسنة ٧٩ناالجتمــاعى الــصادر  ، ولــم 
ة األرعـــین ســـنة، ممـــا أد إلـــى انتقـــاص معاشـــه  % ١٥عـــن األجـــر األساســـى بنـــس

ـه، وعـدم احتـساب نمـن القـانو المـشار إل) ٢٣( بـنص الفقـرة األولـى مـن المـادة ًعمال
ــة مــن تلــك المــادة ٕواذ ارتــأ أن . ًمعــاش عــن األجــر المتغیــر، وفقــا لــنص الفقــرة الثان

، فقـد تظلـم  ح القـانو ة معاشه عن األجرن األساسى والمتغیر لم یتم وف صـح نتسو
ـــــه بتـــــارخ  ـــــة التـــــأمین االجتمـــــاعى، ٣٠/١/٢٠٠٦من ـــــد اللجنـــــة المختـــــصة بهیئ ، ل

 عمال، ٢٠٠٦ لسنة ١٨٤٥الدعو رقم ، ٩/٤/٢٠٠٦رخ  التظلم، أقام بتاولرفضها
ــم  ــا الح ــع، طال ــة، ضــد المــدعى علیهمــا الثالــث والرا مــة المنــصورة االبتدائ ًأمـام مح

ة معاشــه عـن األجـرن إحالتــه ، مــن تـارخ  األساســى والمتغیـرأحقیتـه فـى إعــادة تـسو
ـــإلـــى  ـــة حتـــى صـــدور الح ـــستح لـــه مـــن فـــرو تأمین م فـــى قالمعـــاش، وصـــرف مـــا 

جلــسة . الــدعو التقــادم الخمــسى، ٢٧/١١/٢٠٠٨و ــسقو حقــه  مــة  ، قــضت المح
نمن القانو المدنى، لمرور أكثر من عشرن سـنة مـن ) ٣٧٥/١(ًإعماال لنص المادة 

م تظلمـــه إلـــى اللجنـــة المختـــصة بهیئـــة التـــأمین  ـــر، وتقـــد تـــارخ إحالتـــه للمعـــاش الم
ــصادف هــذا القــضاء قبــول او. االجتمــاعى االســتئناف رقــم فطعــنلمــدعى، لــم  ــه   عل

ـم بإلغـاء ٦٠ لسنة ٨١٨ ـا الح مة عمال مستأنف المنـصورة، طال ة، أمام مح ً قضائ
اتـــــه طل ــــم المـــــستأنف، والقـــــضاء مجــــددا لـــــه  وحــــال نظـــــر االســـــتئناف بجلـــــسة . ًالح

عــدم دســتورة نــص الفقــرة األولــى مــن المــادة ١٥/٢/٢٠٠٩ نمــن قــانو ) ٢٣(، دفــع 
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ــه، والجــدول رقــم التــأمین االجتمــ مــة ) ٨(اعى المــشار إل ٕالمرافــ لــه، واذ قــدرت المح
ة الدفع، وصرحت    .أقام الدعو المعروضةله بإقامة الدعو الدستورة، فجد

  

عـدم قبـول الدفع المبد منوحیث إنه عن  ـة للتـأمین االجتمـاعى   الهیئـة القوم
ــة مــن الــشأن الــدعو  نمــن قــانو ) ٢٣(مــادة الطعــن علــى دســتورة نــص الفقــرة الثان

القـــانو رقـــم  ـــم ١٩٧٥ لـــسنة ٧٩نالتـــأمین االجتمـــاعى الـــصادر  قة صـــدور ح ، لـــسا
ة رقـــــم  ة ٢٤ لـــــسنة ٣١٠عـــــدم دســـــتورتها فـــــى القـــــض ، بجلـــــسة "دســـــتورة" قـــــضائ

ــأن . ٤/٥/٢٠٠٨ عــدم الدســتورة المبــد مــن المــدعىفمــردود  مــة الــدفع   أمــام مح
ــشمل الموضـوع  مـالــم  ــضمن صــحنــص تلــك الفقــرة،  ًفة دعــواه الدســتورة طعنــا  لــم 

  .علیها، مما یتعین معه االلتفات عن هذا الدفع
  

القـــانو رقـــم ) ٢٣(وحیــث إن المـــادة  نمـــن قــانو التـــأمین االجتمـــاعى الــصادر  ن
ــــسنة ٧٩ القــــانو رقــــم  قبــــل اســــتبدال- ١٩٧٥ ل ــــسنة ١٠٧نها  هــــا م إلغائ، ثــــ١٩٨٧ ل

انـــت تـــنص ف- ٢٠٠٩ لـــسنة ١٣٠نالقـــانو رقـــم  یخفـــض "قرتهـــا األولـــى علـــى أن  
) ١٨(مــن المــادة ) ٥(المعــاش المــستح لتــوافر الحالــة المنــصوص علیهــا فــى البنــد 

ــه فــى تــارخ اســتحقاق الــصرف وفقــا للجــدول رقــم  عــا لــسن المــؤمن عل ة تقــدر ت ًبنــس ً
  ".المراف) ٨(

  

ـه فـى  عا لسن المـؤمن عل ه نسب خفض المعاش ت الجدول المشار إل ًوقد ورد 
لمـن هـم % ١٠ سـنة، و٤٥لمـن هـم أقـل مـن % ١٥نخ استحقاق الصرف، لتكـو تار

  . سنة٦٠ سنة وأقل من ٥٠لمن هم بین % ٥ سنة، و٥٠ سنة وأقل من ٤٥بین 
  

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

ــم فــى المــسألة  ــو الح ــأن  ة، وذلــك  ــین المــصلحة فــى الــدعو الموضــوع نبینهــا و
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ـــــات  طـــــة بهـــــا ًالدســـــتورة الزمـــــا للفـــــصل فـــــى الطل مـــــة المطروحـــــة المرت علـــــى مح
طلـــب . الموضــوع ــان النـــزاع الموضــوعى، فـــى شــ منـــه، یتعلــ  ــان ذلـــك، و متـــى 

ة معــاش المــدعى عــن األجــر األساســى، دو اســتقطاع ة منــه نظیــر نإعــادة تــسو  نــس
االســـتقالة قبـــل بلوغـــه  ـــر   ســـنة فـــى تـــارخ اســـتحقاق ٤٥خروجـــه إلـــى المعـــاش الم

ه الفقرة األولـى مـن المـادة  نمـن قـانو التـأمین ) ٢٣(المعاش، على نحو ما نصت عل
القــانو رقـــــــــــــــــاالجتمــاعى الــص القــانو ١٩٧٥ لــسنة ٧٩م ــــــــــــــــنادر  ن، قبــل اســتبدالها 

ــهنالمرافــ للقــانو ) ٨( والجــدول رقــم ،١٩٨٧ لــسنة ١٠٧رقــم  ، وذلــك فــى المــشار إل
یرتـب نـص تلـك الفقـرة  الفـصل فـى مـد دسـتورة فـإن مجال إعماله على هذا النص،

اســــ ــــداًانع اشــــراً أكی ةاً وم ــــدعو الموضــــوع ــــات فــــى ال ــــى الطل مــــة  عل  وقــــضاء مح
اشرة فى الطعن علیه، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة شخصالموضوع فیها    .اة م

  

غیر من ذلك أن نص المادة   لـسنة ٧٩نمـن القـانو رقـم ) ٢٣(وحیث إنه ال 
القـــانو رقـــم ١٩٧٥ ـــه، قـــد تـــم اســـتبداله  ، ثـــم إلغـــاؤه ١٩٨٧ لـــسنة ١٠٧ن المـــشار إل

مـــة قـــد جـــر علـــى أن ٢٠٠٩ لـــسنة ١٣٠نالقـــانو رقـــم  ، ذلـــك أن قـــضاء هـــذه المح
غیرها، أو إلغاء لقاعدة قانوناستبدال المشرع عـدم ة  حول دو الطعـن علیهـا  نها، ال 

مقتـــضاها آثـــار  ـــه خـــالل فتـــرة نفاذهـــا، وترتبـــت  قـــت عل الدســـتورة مـــن قبـــل مـــن ط
ـه، تتحقــ ة إل النـس ـة  اشـرة، ذلـك أن األصــل  قانون ة الم طالهـا مـصلحته الشخــص بإ

ـــة، هـــو ســـرانها علـــى الوقـــائع التـــى  فـــى ظلهـــا وحتـــى تـــتم فـــى تطبیـــ القاعـــدة القانون
، فـإن القاعــدة إلغائهـا، فــإذا أ ـة أخــر لغیـت هــذه القاعـدة، أو حلــت محلهـا قاعــدة قانون

مـة مـن  ـة القد قـف سـران القاعـدة القانون الجدیدة تسر من الوقت المحدد لنفاذهـا، و
ـــل مـــن القاعـــدتین، فمـــا نـــشأ  ـــذلك یتحـــدد النطـــاق الزمنـــى لـــسران  تـــارخ إلغائهـــا، و

ـتمال فــى ظـل  ـة، وجــرت آثارهـا خــالل ًم مــة مـن المراكــز القانون ـة القد القاعــدة القانون
مهـــا وحـــدها ظـــل خاضـــعا لح ـــان ذلـــك، فـــإن اســـتبدال الـــنص . ًفتـــرة نفاذهـــا،  متـــى 

القــ ــه  موجـب المــادة الثالثــة مــن ، ثــم إلغــاء١٩٨٧ لــسنة ١٠٧نانو رقـم نالمطعـو ف ه 
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مـة مـن٢٠٠٩ لـسنة ١٣٠نالقانو رقـم  منـع هـذه المح  إعمـال رقابتهـا الدسـتورة ، ال 
ـة  مقتـضاه آثـار قانون اره قد طب على المدعى خـالل فتـرة نفـاذه، وترتـب  اعت ه،  عل

ة له   .النس
  

عـــدم  ا الدولـــة  وحیــث إنـــه ال ینـــال ممـــا تقـــدم، الـــدفع المبــد مـــن هیئـــة قـــضا
ــسا علــى أن المــدعى أقــام دعــواه الموضــــــــــقبــول الــدعو النتفــاء المــصلح ة ًة، تأس وع

ـــ فــــرو عـــد أن صـــار رـــ المعـــاش نهائ ـــة  قا، فـــضال عـــن ســـقو حقـــه فـــى المطال ً
فـــى  مـــة قـــد جـــر علـــى أنـــه  التقـــادم الخمـــسى، ذلـــك أن قـــضاء هـــذه المح المعـــاش 
ــم فیهــا مــؤثرا فــى مــسألة  ـو الح ًلتـوافر شــر المــصلحة فــى الــدعو الدســتورة أن  ن

ــة تــدور حولهــا رحــى الخــصومة فــى ا ــة أو فرع متــد ل ة، دو أن  نلــدعو الموضــوع
ـة المـدعى فـى الـدعو الدسـتورة  ، أو مـد أحق حث شرو قبول تلك الدعو ذلك ل

مـــة األخیـــرة  مـــة الموضـــوع، والتـــى تخـــتص المح اتـــه أمـــام مح  - وحـــدها -فـــى طل
  .الفصل فیها

  

هینعى على النص حیث إن المدعى و ضهنالمطعو ف  نظام التأمین  تقو
اجات  احت مقتضاه تهیئة أفضل الظروف التى تفى  االجتماعى الذ تتكفل الدولة 

شتهم مع ق ومخالفته مبدأ المساواة بتمییزه فى الحقو ،من تقرر لمصلحتهم واالرتقاء 
ر المعاش الم ة بین من انتهت خدمته   ومن انتهت خدمته ببلوغ السن ،التأمین

ة لإلحالة إ ة،لى المعاشالقانون التزاماته التأمین ل من أفراد الطائفتین   ، رغم وفاء 
ز القانونى التالى فى المر هم  ة التى سعى ،وتساو  واعتدائه على حقوقهم الشخص

ام المواد ،الدستور إلى صونها أح ل إخالال  ش ) ٤٠ و٣٤ ،١٧ ،٧(ً األمر الذ 
مت الدع١٩٧١دستور سنة من  امه، و المعروضة  الذ أق أح فى ظل العمل 

من الدستور القائم الصادر فى ) ٥٣، ٣٥، ١٧، ٨(المقابلة لنصوص المواد 
١٨/١/٢٠١٤.  
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ة هذه  المقرر فى قضاء ه منوحیث إن ا أن حما مة الدستورة العل المح
ان هذا الدستور  مة للدستور إنما تنصرف إلى الدستور القائم، إال أنه إذا  المح

س ذا أثر رجعى،  ام الدستور الساب الذ صدر القانو ل نفإنه یتعین إعمال أح
مقتضاه إلى  امه، طالما أن هذا القانو قد عمل  أح ه فى ظل العمل  نالمطعو عل ن

امه ه خالل مدة سران أح ان ذلك، . أن تم إلغاؤه أو استبدال نص آخر  متى 
ان نص المادة  ال) ٢٣(و  لسنة ٧٩ نقانونمن قانو التأمین االجتماعى الصادر 

القانو رقم ١٩٧٥ القانو١٩٨٧ لسنة ١٠٧ن قد تم استبداله   ١٣٠ رقم ن، ثم إلغاؤه 
ام الدستور٢٠٠٩لسنة  أح  القائم الصادر بتارخ ، وذلك قبل العمل 

هفى شأن دستورة ام  االحتكه یتعینفإن، ومن ثم ١٨/١/٢٠١٤  نالنص المطعو ف
 ، النص هذالمشتمل علىان صـدر القانو ، الذ١٩٧١ور سنة إلى ما ورد فى دستـ

مقتضاه إلى أن تم إلغاؤ امههوعمل  أح   . فى ظل العمل 
  

ه سدیـد فى مجملهوحیث إن  ، ذلك نما نعاه المدعى على النص المطعو ف
منه على دعم التأمین ) ١٧(قد حرص فى المادة  ١٩٧١دستور سنة أن 

الدولة مد خدماتها فى هذا  ع االجتماعى حین نا  المجال إلى المواطنین بجم
عینهم على مواجهة ،نفئاتهم فى الحدود التى یبینها القانو  من خالل تقرر ما 

 ذلك أن مظلة التأمین االجتماعى  أو عجزهم عن العمل أو شیخوختهم،طالتهم
محدد المشرع نطاقها، هى التى تفرضالتى   أفضل یؤمن المواطن فى ًداها واقعا 
مو،غده نهض  ات التضامن االجتما و قوم علیها المجتمع وفقاج  لنص ًعى التى 

قدر ذلك الدستور، من ) ٧(المادة  ة  ة ضرورة اجتماع ة التأمین د أن الرعا ما یؤ
ة امهم ،ما هى ضرورة اقتصاد  وأن غایتها أن تؤمن المشمولین بها فى مستقبل أ

عد ق وأن تكفل الحقو الم،عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم تفرعة عنها ألسرهم 
فلها المشرع فى هذا النطاق ،وفاتهم م التشرعى للحقو التى  ما مؤداه أن التنظ ق 

ا ام الدستور مناف ا أح ًو مجاف ً ما یهدرهان   .ق لمقاصده إذا تناول هذه الحقو 
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 فإنه ،ن للقانوً أصل استحقاقه وفقاوحیث إن األصل فى المعاش متى توافر
ا عًینهض التزاما قوة القانوًلى الجهة التى تقرر علیها مترت حیث إذا ،ن فى ذمتها   

ه الشرو التى تطلبها القانو الستحقاق المعاش استقر  نتوافرت فى المؤمن عل
ة صفة نهائ ة إلى هذا المعاش  النس زه القانونى  عد التعدیل فى ،مر  وال یجوز من 

  .العناصر التى قام علیها أو االنتقاص منه
  

نوحیث إن المشرع قد استهدف من قانو التأمین االجتماعى الصادر 
 التأمین ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشیخوخة ١٩٧٥ لسنة ٧٩نالقانو رقم 

اب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة  من ) ١٨(والعجز والوفاة وغیرها من أس
ه،نالقانو  اب التى عددتها حاالت انتهاء الخدمة لغ ومن بینها المشار إل یر األس
انت مدة ) ٣، ٢، ١(البنود  ر، متى  من هذه المادة، والتى یدخل فیها المعاش الم

ه الذ یخضع ً شهرا، ل٢٤٠االشتراك فى التأمین ال تقل عن  فید المؤمن عل
ام هذا   من ،النص، وتوافرت له شرو استحقاق المعاش عن األجر األساسىألح

ة ا ا التأمین ه عند تحق الخطر المؤمن منهالمزا فإذا ما تقرر له معاش  ،لمقررة 
ة لهذا  النس زه القانونى  عن مدة اشتراكه فى التأمین عن هذا األجر، واستقر مر

ا ف امال دو نقصان أو تعدیل، التزاما قانون ه  ه، والوفاء  ات حقه ف ًالمعاش،  ن ى ً
ع من اكا، وهذمة الجهة المختصة ال تستط ه ًه ف نو ما لم یلتزمه النص المطعو ف

المعاش المستح عن األجر الذ  ا والمتعلقة  األساسى، انتقص من هذه المزا
ه فى تارخ استحقاق  عا لسن المؤمن عل ة تقدر ت ضه بنس المعاش صرف ًبتخف

ه مقدار هذا الخفض بنسب ) ٨(ًوفقا للجدول رقم  ، والذ ورد  نالمراف لهذا القانو
مة المعاش المستح ، %١٥و% ٥ین تتراوح ب عن هذا األجر، ما مؤداه انتقاص ق

فالة الدولة ،ن للقانوًوالذ توافر أصل استحقاقه وفقا  األمر الذ یتعارض مع 
ة وفقالخدمات التأمین االجتماعى   .١٩٧١ سنة دستورمن ) ١٧( للمادة ً الواج
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مة وحیث إن من المقرر  ة مییز أن صور التفى قضاء هذه المح المجاف
عاد ٕللدستور وان تعذر حصرها ل تفرقة أو تقیید أو تفضیل أو است ، إال أن قوامها 

فلها الدستور أو القانو ة من الحقو أو الحرات التى  م صورة تح نینال   وذلك ،ق
اشرتها على قدم  حول دو م ما  ار أصل وجودها أو تعطیل أو انتقاص آثارها  نبإن

ما أن مبد.هلین لالنتفاع بهاالمساواة بین المؤ ، نأ مساواة المواطنین أمام القانو 
ه فى المادة والذ رددته الدساتیر ، ١٩٧١سنة دستور من ) ٤٠ (المنصوص عل

عها ة جم ة للحقو والحرات على ،المصرة المتعاق یزة أساس انه ر حس ق 
ق غایته صو الحقو، للعدل والسالم االجتماعىً، وأساسااختالفها  والحرات فى ن

اره وسیلة لتبرر ،مواجهة صور التمییز التى تنال منها أو تقید ممارستها اعت  
ة المتماثلة ة المتكافئة التى ال تمییز فیها بین المراكز القانون ة القانون  ً وقیدا،الحما

م الحقو ملكها المشرع فى مجال تنظ  والتى ال یجوز ،قعلى السلطة التقدیرة التى 
ة حال أ ة التى تتحدد وف شرو موضوع ن تؤول إلى التمییز بین المراكز القانون

نیتكافأ المواطنو من خاللها أمام القانو  سقـ فى ، فإن خرج المشرع على ذلك،ن
  .حمأة المخالفة الدستورة

  

ان ما تقدم ض المعاش نما قرره النص المطعو ف، فإن وحیث  ه من تخف
انه،على النحو السالف  األساسىالمستح عن األجر   لمن تنتهى خدمتهم ب

ر ( ة االستقال ا) المعاش الم ًو منطو ین ن مى بین هذه الفئة و  على تمییز تح
ة أو العجز أو ،غیرهم من المؤمن علیهم  والتى تنتهى خدمتهم ببلوغ السن القانون

عا مؤمنالوفاة ة، لكونهم جم ً، رغم تكافؤ مراكزهم القانون ، أوجب نص  علیهماً
فالة حقهم فى المعاش) ١٧(المادة ان هذا التمییز .من الدستور على الدولة   و

قوم علیها ة   ذلك أن الخطر المؤمن ضده متوافر ،غیر مستند إلى أسس موضوع
سداد اشتراكات التأمین عن األجر ،فى شأن أفراد الفئتین عهم قاموا   األساسى، وجم
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ما یتو،وخالل المدد المقررة  ومن ثم ،افر معه أصل استحقاق المعاش لكل منهم 
  .نأ مساواة المواطنین أمام القانو لمبدًه معارضانالمطعو فنو النص 

  

ة التى أظل  ا جر على أن الحما مة الدستورة العل وحیث إن قضاء المح
ة الخاصة  لنص المادة ًوفقا لضمان صونها من العدوان علیها ،بها الدستور الملك

عها دو تمییز بینها١٩٧١دستور سنة من  )٣٤( ار ،ن تمتد إلى األموال جم اعت  
مة  اأن المال هو الح ذو الق ا أم عین ان هذا الح شخص ة سواء  ان المال  أم 

ة ة أو الصناع ة أو الفن ة األدب ان ذلك.قمن حقو الملك ان الح فى ، لما   و
 على ًستحقاقه ینهض التزاماو ا إذا توافرت شراألساسىصرف معاش األجر 

ا،الجهة التى تقرر علیها  من عناصر ذمة صاحب المعاش أو ً وعنصرا إیجاب
مته ،المستحقین عنه ما ال یتعارض ًوفقا تتحدد ق ام قانو التأمین االجتماعى  ن ألح

ام الدستور هن فإن النص المطعو ،مع أح ه انتقاص المعاش ف  وقد ترتب عل
االستقالة المستح لمن  ر ( انتهت خدمتهم  رغم توافر شرو ) المعاش الم

مة أقسا التأمین المقررة عن هذه المدةًوفقااستحقاقهم   فإنه ، لمدة اشتراكهم وق
ل عدوانا ة ًش مقنالخاصة المصو دستورا على ح الملك تضى نص المادة  

  .١٩٧١من دستور سنة ) ٣٤(
  

ووحیث إنه فى ضوء ما تقد هن النص المطعو نم  ام ف ً مخالفا ألح
عدم ١٩٧١سنة دستور من ) ٤٠، ٣٤، ١٧، ٧(المواد  ما یتعین معه القضاء   ،

نالمراف لذلك القانو ) ٨(دستورته، وما یترتب على ذلك من سقو الجدول رقم 
عدم دستورته وم    . فى مجال إعمال النص المح

  

مة،  ة التى ستترتب على األثر لآلثامنها ًتقدیرا وحیث إن هذه المح ر المال
هنعدم دستورة النص المطعو الرجعى للقضاء   الرخصة المخولة تعملفإنها ، ف
القانو رقم ) ٤٩(لها بنص المادة  ، وتحدد ١٩٧٩ لسنة ٤٨نمن قانونها الصادر 
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ة تارخا لسران آثاره، وذلك دو  م فى الجردة الرسم نالیوم التالى لنشر هذا الح ً
عدم إخال م الصادر  استفادة المدعى من الح   .هندستورة النص المطعو فل 

  

  فلهذه األسباب
  :حكمت احملكمة   

نمن قانو التأمین ) ٢٣( من المادة األولىعدم دستورة نص الفقرة   :ًأوال
القانو رقم  القانو ، قبل استبد١٩٧٥ لسنة ٧٩ناالجتماعى الصادر  نالها 

نالمراف للقانو المشار ) ٨(الجدول رقم  ، وسقو١٩٨٧ لسنة ١٠٧رقم 
ه، فى مجال إعمال   . هذا النصإل

ا  ة تارخا إلعمال ب  :ًثان م فى الجردة الرسم ًتحدید الیوم التالى لنشر هذا الح
  .آثاره

ومة المصروفاتإلزامب  :ًثالثا  ه مقابل أ، الح   .تعاب المحاماة ومبلغ مائتى جن

  رئيس احملكمة          أمني السر
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