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الـــوقــــائــع :
ب المحـمن ِة بتناري
قلنم تــتانـا ِ
أقام ال ُمدعى دعواه الماثلة بموج ِ
ب عريض ٍة موقعة منن محنام موبنوم ومعلننة قانوننا أودعنْ ك
ـنم أوال ً :بصنفة مسنتعجلة بوقن تنفين الونرار رقنم  1448لسننة  2017فيمنا
 , 2017 /08 /30وطلب فى
ِ
ختامهنا ال تح ك
تضمنة من احالة المدعي للمعاش وانهاء خدمته وما يترتب علي لك من اثار اخصها عودة واستالم الطاعن لعملة ـأمين
شرطة ممتاز باالدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ب اْ اقدميتنه منص صنر ـافنة المسنتحواْ المالينة المسنتحوة لنه
وتسويتة بزمالئه  ،ثانيا وفي الموضوع بإلغناء الونرار المطعنون فينة رقنم  1448لسننة  2017فيمنا تضنمنة منن احالنة
المدعي للمعاش وانهاء خدمته وما يترتب علي لك من اثنار اخصنها عنودة واسنتالم الطناعن لعملنة ـنأمين شنرطة ممتناز
باالدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ب اْ اقدميته مص صر ـافة المستحواْ المالية المستحوة له وتسويتة بزمالئه
 ،ثالثا الزام جهة االدارة بتعويض الطاعن عن االضرار المادية والمعنوية التي اصابته جراء الورار الطعنين التعنويض
ال ي تودرة المحـمة والزام جهة االدارة المصروفاْ وموابم اتعاب المحاماة .
وذكر ال ُمدعى شرحا ً لدعواه ؛ ـ ما مضمونه ـ انة التحق بالخدمة بهيئنة الشنرطة منن  11سنبتمبر  1989وشنغم وييفنة
امين شرطة ممتاز بوزارة الداخلية ومن عملة وهو يؤدي عملة علي الوجة االـمم ولم يتم احالتنة الينة مجنالأ تأدينب او
محاـم عسـرية  ،وفوجىء بصدور الورار رقم  1448لسنة  2017بإنهاء خدمتنه  ،ترمنم توناريرل السنرية ـاننْ ممتنازة
الونرار
فتيلم منه إلى الجهة اإلدارية ولـن دون جدوى فلجأ للجنة التوفيق في بعض المنازعاْ  ،وقد نعى ال تمدعى علنى
ِ
الوانون ومشوبا بإساءة استعمام السلطة  ،األمر ال ى حدا به إلى إقامة الندعوى الماثلنة بغينة الحـنم
طعون فيه مخالفته
الم
ِ
ِ
بطلباته سالفة البيان .
وقد جري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة وأودعْ توريرا مسببا بالرأي الوانوني فيها0
وتدوولْ الدعوي بالجلساْ أمام المحـمة علي النحو الثابْ بالمحاضر  ،وحيث قررْ المحـمة حجز الدعوي للحـم
بجلسه اليوم  ،وفيها صدر الحـم وأودعْ مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
الــمــحــكــمــة
بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة قانونا .
ُ
ـنم اوال  -بوبو ِلهنا شنـال ,
حيث إنّ ال ُمدعى
ومن
ُ
ي ِ الصحيحِ لطلباتِنه  -ال تح ِ
يهدف من دعوال الماثل ِة – وفوا للتـيي ِ الوانون ا
إنهناء خدمتنهِ
وزير الداخلي ِة لوطاعِ األفنرا ِد رقنم  1448لسنن ِة  2017فيمنا تضنمنه منن
قرار تمساع ِد
وبوق تنفي وإلغاءِ
ِ
ِ
ِ
بإحالتهِإلىِالمعاشِ اعتبارا من ِ, 2017/6/30ثانياِ ِ-:بأحقيتةِفيِالتعويضِعنِاالضرارِالماديةةِااالدبيةةِالتةيِاتةابتةِ
جةةراءِالقةةرارِالم عةةوعِفيةةةِع ةةيِالقدةةوِالةةمةِ قة ر ِالمد مةةةِمةةمِمةةاِيتر ة ِع ةةىِِثلة ِمةةنِ ثةةارِِ،مةةمِإلة اهِجاةةةِا دار ِ
المصرافاتِِ .
ِ
ومن حيث انة عن الدفع المبدي من جانب المدعي بعدم دستورية نص المادة (ُ 77مكررا ً " )"5من القانون 109
لسنة  1971بشأن هيئة الشرطة والمعدلة بالقانون رقم  109لسنة  1971والقانون رقم  64لسنة  - 2016والتي
تـون تمدة ت خدم ِة أفرا ِد هيئ ِة ال ت
ت
شرط ِة
الوانون
بنص المادةِ ( 94تمـررا  )2من ه ا
عدم اإلخال ِم
ِ
تنص علي أن " مص ِ
ِ
ت
الوانون  ,ويجوز مدُّها
منصوص عليه فى ه ا
ب
ٍ
ى سب ٍ
ب تمختل ِ درجاتِهم وفئاتِهم عشرين سنة خدمة فعلية ما لم تنته أل ِ ا
ِ

وزير
قرار من
يصدر بتشـي ِلها وتحدي ِد اختصاصاتِها
أـثر بعدك موافو ِة اللجن ِة التى
ل تمدةِ سن ٍة تتجددت ل تمدةٍ تمماثل ٍة مرة أو
ٌ
ت
ِ
ك
المعاش على الدرج ِة التى انتهْ خدمتته عليها . " .
لالستمرار فى الخدم ِة إلى
الداخلي ِة  ,ويتحا تم من لم تثبْت صالحيتته
ِ
ِ
و لك استنادا الي مخالفة نصوص مواد الدستور ارقام ( ) 206 ، 151 ، 93 ، 53 ، 14 ، 13 ، 12 ، 9
فإن ذلك مردود عليه بأن ـافة الدساتير المصرية بدء" بدستور  1923وانتهاء" بالدستور الحالي رددْ جميعها التزام
الدولة بتحويق تـافؤ الفرص بين جميص المواطنين دون تمييز وان العمم حق وواجب وشر تـفله الدولة وتلتزم بالحفاي
علي حووق العمام وتعمم علي حماية العمام من مخاطر العمم وتوفير شروط االمن والسالمة والصحة المهنية وحير
فصلهم تعسفيا و لك ـله علي النحو ال ي ينيمة الوانون وان الويائ العامة حق وان الدولة ملتزمة باالتفاقياْ والعهود
الدولية لحووق االنسان والتي صدقْ عليها وأـدْ علي مبدأ المساواة امام الوانون وـفلْ تطبيوة علي المواطنين بأعتبارة
اساأ العدم والحرية والسالم االجتماعي دون ان ينطوي علي صور التمييز التي تنام من حووق المواطنين او تويد
ممارستها اال ان ه ا المفهوم يجب ان يوضص في سياقة وجوهرة وسيلة لتورير الحماية الوانونية المتـافأة لمن تتماثم
مراـزهم الوانونية علي ضوء السياسة التشريعية التي يراها المشرع محووة للمصلحة العامة وان صور التمييز قد وردْ
علي سبيم الحصر والمعيار الجامص المانص لمبدأ المساواة هو التماثم في المراـز الوانونية من ـم الوجوة بالنسبة الي
الحق المطلوب
ومن المستور عليه في قضاء المحـمة الدستورية العليا أنه إ ا ـانْ صور التمييز المجافية للدستور يتع ر حصرها إال أن
قوامه ا ـم تفرقة أو توييد أو تفضيم أو استبعاد ينام بصورة تحـمية من الحووق والحرياْ التي ـفلها الدستور أو الوانون
سواء بإنـار أصم وجودها أو تعطيم أو انتواص آثارها بما يحوم دون مباشرتها على قدم المساواة الـاملة بين المواطنين
 ،ومن ثم فإ ا قام التماثم بين المراـز الوانونية التي تنتيم بعض فئاْ المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي
تـونها استوجب لك وحدة الواعدة الوانونية التي ينبغي تطبيوها في حوهم فإن خرج المشرع على لك سوط في حمأة
المخالفة الدستورية سواء ـان خروجه ه ا موصودا أم وقص عرضا والتمييز المخال للدستور إ ا فهو التمييز التحـمي
ال ي ال يووم على أسأ موضوعية أو مصلحة عامة تبررل ويترتب عليه إخضاع أشخاص ينتمون إلى مرـز قانوني
واحد لوواعد قانونية مختلفة وأيا ما ـانْ صور التمييز.
وحيث ان المورر في قضاء المحـمة الدستورية العليا أن الموي العام هو ال ي يـون تعيينه بأداة قانونية ألداء عمم
دائم في خدمة مرفق عام تديرل الدولة أو أحد أشخاص الوانون العام بطريق مباشر ،أو أن عالقة الموي العام بالمرفق
ال ي تديرل الدولة هي عالقة تنييمية يخضص فيها ألحـام الووانين واللوائح المنيمة له ا المرفق وألوضاع العاملين فيه،
وفى لك فهو يستمد حووقه من نيام الوييفة العامة ويلتزم بالواجباْ التي يوررها ه ا النيام ،وهو نيام يجوز تعديله في
ـم وقْ ،ويخضص الموي العام لـم تعديم يرد عليه ،ويطبق عليه بأثر مباشر ،وال يجوز له بأن يحتج بأن له حوا
مـتسبا في أن يعمم بموتضى النيام الوديم ال ي عين في يم أحـامه أو ال ي طبق عليه لفترة طالْ أو قصرْ ،ما لم
يـن التعديم قد انطوى على مخالفة لنص دستوري ،فهنا يـون االحتجاج على التعديم بمخالفته للدستور ،وليأ بمساسه
باألوضاع التنييمية للموي العام.
( القضية رقم  - 131لسنة  - 22تاريخ الجلسة  - 2002 / 7 / 7تاريخ النشر ) 2002 / 7 / 18
وحيث إن مبدأ المساواة أمام الوانون ال ي يـفله الدستور بالمادة ( )40منه للمواطنين ـافة ,باعتبارل أساأ العدم والحرية
والسالم االجتماعي ,مؤدال أنه ال يجوز ألي من السلطتين التشريعية أو التنفي ية أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التي
نا طها الدستور بها بما يخم بالحماية المتـافئة التي ـفلها للحووق جميعها ,وبمراعاة أن الحماية المتـافئة أمام الوانون التي
اعتد الدستور بها ال تتناوم الوانون من مفهوم مجرد ,وإنما بالنير إلى أن الوانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع
لها مشـالتها ,وأنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحويق أمراض ب واتها من خالم الوسائم التي حددها.
( القضية رقم  - 259لسنة  - 25تاريخ الجلسة  - 2005 / 6 / 12تاريخ النشر ) 1885 2005 / 6 / 23
ان مبدأ المساواة ليأ مبدأ تلوينيا جامدا منافيا للضرورة العملية ,وال هو بواعدة صماء تنب صور التمييز جميعها ,وال
ـافال لتلك الدقة الحسابية التي توتضيها موازين العدم المطلق بين األشياء .فإ ا جاز للسلطة التشريعية أن تتخ بنفسها ما
ترال مالئما من التدابير لتنييم موضوع معين ,وأن تغاير من خالم ه ا التنييم  -وفوا لمواييأ منطوية  -بين مراـز ال
تتحد معطياتها ,أو تتباين فيما بينها في األسأ التي تووم عليها ـان عليها صونا لمبدأ المساواة أن تويم ب لك التنييم توسيما
تشريعيا ترتبط فيه النصوص الوانونية التي يضمها باألمراض المشروعة التي يتوخاها.

ان المراـز الوانونية التي يتعلق بها مبدأ المساواة هي التي تتحد في العناصر التي تتـون ـال منها ،ال باعتبارها عناصر
واقعية لم يدخلها المشرع في اعتبارل ،بم بوصفها عناصر اعتد بها مرتبا عليها أثرا قانونيا محددا
ان األصم في سلطة المشرع في مجام تنييم الحووق ,أنها سلطة توديرية ما لم يويد الدستور ممارستها بضوابط تحد من
إطالقها وتـون تخوما ال يجوز اقتحامها أو تخطيها ,بما مؤدال أن السلطة التشريعية تباشر اختصاصاتها التوديرية فيما
خال الويود التي يفرضها الدستور عليها  -بعيدا عن الرقابة الوضائية التي تمارسها المحـمة الدستورية العليا ,فال يجوز
لها أن تزن بمعاييرها ال اتية الس ياسة التي انتهجها المشرع في موضوع معين ,وال أن تناقشها ,أو تخوض في مالءمة
تطبيوها عمال ,وال أن تنتحم للنص المطعون فيه أهدافا مير التي رمى المشرع إلى بلومها ,وال أن تويم خياراتها محم
عمم المشرع طالما تحوق لدى ه ل المحـمة أن السلطة التشريعية قد باشرْ اختصاصاتها تلك مستلهمة في لك أمراضا
يوتضيها الصالح العام في شأن الموضوع محم التنييم التشريعي ,وأن تـون وسائلها إلى تحويق األمراض التي حددتها,
مرتبطة عوال بها.
ـما ان األصم أن يـون لـم وييفة حووقها وواجباتها ,فال توابم مزاياها بغير مسئولياتها ,وال يـون وصفها وترتيبها
منفصال عن متطلباتها التي تـفم للمرافق التي يديرها عمالها حيويتها واطراد تودمها ,وقابلية تنييماتها للتعديم وفق أسأ
علمية قوامها التخطيط المرن وحرية التودير ,فال تتعثر أعمالها أو تفود اتصالها ببعض أو تدرجها فيما بينها ,وشرط لك
إعداد عمالها علميا وفنيا ,فال يلي شئونها مير الوادرين حوا على تصريفها ,سواء أـان عملهم هنيا أم مهنيا أم يدويا.
وحيث إنه ولئن ـان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يُعد الشريعة العامة التي تسري على جميص العاملين بالجهاْ
اإلدارية المختلفة ,إال أن الطبيعة الخاصة للنشاط ال ي تزاوله بعض ه ل الجهاْ أو االشتراطاْ الالزم توفرها في
العاملين بها قد يوتضي إفراد هؤالء العاملين بأحكام خاصة تختل باختال يرو وموتضياْ وطبيعة العمم في ـم
منها ,ومن بين ه ل الجهاْ هيئة الشرطة ,حيث صدر بتنييمها قانون خاص ,وتضمن من بين نصوصة نصا في المادة
(ُ 77مكررا ً " )"5من القانون  109لسنة  1971بشأن هيئة الشرطة والمعدلة بالقانون رقم  109لسنة 1971
الوانون
بنص الماد ِة ( 94تمـررا  )2من ه ا
عدم اإلخال ِم ِ
والقانون رقم  64لسنة  - 2016والتي تنص علي أن " مص ِ
ِ
تـون تمدة ت خدم ِة أفرا ِد هيئ ِة ال ت
ت
منصوص
ب
ٍ
ى سب ٍ
شرط ِة ب تمختل ِ درجاتِهم وفئا ِتهم عشرين سنة خدمة فعلية ما لم تنته أل ِ ا
ت
يصدر بتشـي ِلها وتحدي ِد
أـثر بعدك موافو ِة اللجن ِة التى
الوانون ,
عليه فى ه ا
ت
ويجوز مدُّها ل تمد ِة سن ٍة تتجددت ل تمد ٍة تمماثل ٍة مرة أو ك
ِ
المعاش على الدرج ِة التى
لالستمرار فى الخدم ِة إلى
وزير الداخلي ِة  ,ويتحا تم من لم تثبْت صالحيتته
قرار من
اختصاصا ِتها
ٌ
ِ
ِ
ِ
انتهْ خدمتته عليها . " .
وان التعديم ال ي ادخله نص المادة  77مـررا ( )5من الوانون المشار اليه  ،إنما ينصر خطابه إلى ُمدةُ خدم ِة أفرا ِد
ختلف درجا ِتهم وفئا ِتهم ال ين بلغوا عشرين سنةً خدمةً فعليةً وقْ العمم بالوانون الطعين ،ليضص حدا
هيئ ِة الشُرط ِة ب ُم
ِ
ت
ويجوز مدُّها ل تمدةِ سن ٍة
الوانون ,
منصوص عليه فى ه ا
ب
ٍ
ى سب ٍ
تنتهي عندل عالقتهم الوييفية بجهة عملهم ـ ما لم تنته أل ِ ا
ِ
وزير الداخلي ِة ,
قرار من
يصدر بتشـي ِلها وتحدي ِد اختصاصاتِها
أـثر بعدك موافو ِة اللجن ِة التى
تتجددت ل تمدةٍ تمماثل ٍة مرة أو
ٌ
ت
ِ
ك
المعاش على الدرج ِة التى انتهْ خدمتته عليها ـ فإن النص الطعين
لالستمرار فى الخدم ِة إلى
ويتحا تم من لم تثبْت صالحيتته
ِ
ِ
ال يـون ب لك قد خرج عن حدود السلطة التوديرية الموررة للمشرع في تنييم تمدة ت خدم ِة أفرا ِد هيئ ِة ال ت
شرط ِة ب تمختل ِ
درجاتِهم وفئاتِهم بما رآل محووا للنهوض بهيئة الشرطة ومايضمن حسن العمم واالرتواء بالهيئة ،وان فرد هيئة الشرطة
فى لك يستمد حووقه من نيام قانوني خاص ويلتزم بالواجباْ التي يوررها ه ا النيام ،وهو نيام يجوز تعديله في ـم
وقْ ،ويخضص لـم تعديم يرد عليه ،ويطبق عليه بأثر مباشر ،وال يجوز له أن يحتج بأن الشريعة العامة تورر قاعدة
اخري او ان له حوا مـتسبا في أن يعمم بموتضى النيام الوديم ال ي عين في يم أحـامه أو ال ي طبق عليه لفترة طالْ
أو قصرْ ،ما لم يـن التعديم قد انطوى على مخالفة لنص دستوري ـما ان مبدأ المساواة ليأ مبدأ تلوينيا جامدا منافيا
للضرورة العملية ,وال هو بواعدة صماء تنب صور التمييز جميعها ,وال ـافال لتلك الدقة الحسابية التي توتضيها موازين
العدم المطلق بين األشياء ـما ان األصم أن يـون لـم وييفة حووقها وواجباتها ويتعين إعداد عمالها علميا وفنيا ,فال يلي
شئونها مير الوادرين حوا على تصريفها ,سواء أـان عملهم هنيا أم مهنيا أم يدويا وهنا نجد ان النص الطعين قد التزم
األوضاع الدستورية الموررة في كيفية وأداء إصداره ،واستهدف تقرير قواعد عامة مجردة تناولت بالتنظيم األوضاع
الخاصة بمدة خدمة افراد هيئة الشرطة والية المد والتجديد وتحديد المختص بذلك ،ـما ان العالقة الوييفية هنا عالقة
تنييمية في االطار العام وليأ في اطار المصلحة الخاصة وعالقة الئحية ليست بمنأي عن التعديل او التغيير ويجب أن
تعبر قراراْ الجهة عن االنحياز إلى األصلح واألكثر عطاء كما نجد في ذات قانون هيئة الشرطة أن المشرع قد

تدخل وفي حالة مماثلة وبموجب نص خاص قد نظم إحالة الضباط إلى المعاش تنظيما ً مقتضاه إنهاء

خدمة الضابط إذا أمضى فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها ,و لك ما لم تمد خدمته لمدة مماثلة
مرة واحدة أو أـثر حتى حلوم الدور فى الترقية إلى رتبة عميد والتى تـون باالختيار أو يتحم إلى المعاش
طبوا ألحـام الوانون فاالصم أن لـم وييفة تبعاتها ,فال يشغلها إال من يستحوها على ضوء طبيعة األعمام التي تدخم
فيها ,وماياتها ,والمهارة المطلوبة فيها ,والخبرة الالزمة لها فال يـونون عبئا عليها يتويدها أو يتضعفها ,بم يثرونها من
خالم خبرة سابوة وجهد خالق يتفاعم مص مسئولياتها وعلية ويبين لنا ان التعديم الوارد في الوانون علي النص المشار
الية والمدفوع بعدم دسوريتة من جانب الحاضر عن المدعي لم يتضمن من األحـام ما يمأ الحووق المنيمة والموررة
دستوريا وان معيار التمييز هنا تمييزا ايجابيا وليأ سلبيا ـونة انحياز لالصلح .
ومن ثم يغدو هذا الدفع قائم علي غير سبب صحيح من الواقع او القانون وال يرتكن الي اسس قانونية سليمة تحملة
علي ساعدة مما يتعين رفضه مع االكتفاء بذكر ذلك في االسباب عوضا عن المنطوق
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى :
ت
اإللغاء
ْ دعوي
فإنااِ ع ُِمن قبيم دعاوى
اإللغاء التي تتويد ت المنازعة بشأنِها بمواعي ِد وإجراءا ِ
ِ
ِ
المنصوص عليها بالمادةِ
ِ
صدر
الورار المطعونك فيه قد
ق  ,أن
قانون
( )24من
ِ
مجلأ الدول ِة ِ
ك
ك
ِ
رقم  47لسنة  , 1972ولما ـان الثابْك من األورا ِ
باإللغاء بتاري /30
بتاري  , 2017/6/30وتيلم منه ال تمدعى بتاريخ  2017/7/11وإ أقام طلبه الماثلة طعنا عليه
ِ
 ,2017/08ومن ث ام ي ت
سائر أوضا ِعه الشـلي ِة
ورر له قانونا  ,وإ استوفى الطلب
ك
ـون الطلب الماثم قد أقيم فى الميعا ِد ال تم ِ
األتخري ال تموررةِ قانونا ـ والسيما سبق اللجوء إلى لجنة التوفيق فى المنازعاْ بالطلب رقم  13207لسنة  2017ـ فإناه
يغدو موبوال شـال.
ومن حيث إن بحث موضوع الدعوى يغنى بحسب األصل عن نظر الشق العاجل بها .
ُ
حيث إنّه عن موضوعِ الدعوى
ومن
فإن المادة ( )206من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في  18يناير  2014تنص على أن  "ِ:الشرطةِهيئةِم نيةِ
نظاميةةةِ،فةةيِ مةةةِالشةةع ِ،ااالوهةةاِلةةهِ،ا ةةطِل مةةواطقينِال مأنيقةةةِاا مةةنِ،ا لةةارِع ةةىِح ة ِالقظةةاهِالعةةاهِ،اا دا ِ
العامةِ،ا ت هِبماِي رضهِع يااِال ستورِاالقانوعِمنِااجباتِ،ااحتراهِحقوقِا نلاعِاحريا ةهِا ساسةيةِ،ا ةطِال الةةِ
أداءِأعضاءِهيئةِالشرطةِلواجبا امِ،ايقظمِالقانوعِالضماناتِال ي ةِبمل ِِ .ِ"ِ.
بالانانون ر ن  25لسننة
ومن حيث إن المادة ( )1منن الانانون ر ن  109لسننة  1971فني شنان ئي نة الةنر ة – معدلنة
ر
 2012والاننانون ر نن  199لسنننة  - 2014تنننص علننى أنِِ"ِ:الشةةرطة هيئةةةِمةةة نيةِنظاميةةةِبةةةواار ِال ا يةةةِ ةة د ِ
اظائ ااِا باشةرِإ تصاتااِبرئاسة اايةرِال ا يةةِا دةيِدياد ةهِِ,اهةوِالةم ِيصة رِالقةراراتِالمقظمةةِلهميةمِشةئوناا
انظمِعم اا.
ا ققلمِهيئةِالشةرطةِالةةىِد اعةاتِنوعيةةِااد يميةةِاثلة ِبقةرارِمةةنِاايةر الةة ا يةِِ,ايةرأكِ ةطِد ةا ِملةاع ِأاأِأاِ
ملاع ِاايرِِ,ايهواِأعِي وعِل ط د ا ِنائ ِرئيسِد ا ِأاِأ ةثرِيدطِأدة مامِمدطِرئيسِالق ا ِعقة ِييابةه  ,ا دة دِ
ا تصاتاتِنائ ِرئيسِالق ا ِبقرارِمنِاايرِال ا ية.
ا ت وعِهيئةِالشرطةِمن:
ِ-1ضباطِالشرطةِِ .
 ِ-2ضباطِالشرفِ.
ِ-3أمقاءِالشرطةِ.
ِ-4ملاع ِالشرطةِ.
ِ-5مرادبىِامق ابىِالشرطةِ.
ِ-6ضباطِالصفِاالهقودِِ .
ِ-7معاانىِا منِ.
ِ-8رجاأِالخ رِالقظاميينِِ ِ .
ايتةةولىِملةةاع اِأاأِاملةةاع اِاايةةرِال ا يةةةِِ,اروسةةاءِالمصةةال ِِ,امةةنِفةةى ح ماةةةمِِ,اروسةةةاءِالوحة اتِالقظاميةةةِِ,
امأموراِالمرا ِااالدلاهِِ,رئاسةة الشرطةِ ِ,طِفىِح ادِا تصاتهِِ .ِ"ِ.
ِ

وتنننص المننادة ( )3منننه علننى أنِ ِ"ِ:ختةةةهِهةةةيئةِالشرطةةةةِبالمدافظةةةِع ةةةىِالقظةةاهِاا مةةنِالعةةاهِاا دا ِِ,ابدمايةةة
ا رااحِاا عراضِاا مواأِاع ىِاال هِمقمِالهرائمِاضب ااِ ِ,مةاِ خةته ب الةةِال مأنيقةةِاا مةنِل مةواطقينِفةىِ
افةِالمهاالتِِ,ابتق يمِمةاِ رضه ع يااِالقوانينِاال وائ ِمنِااجباتِِ .ِ" .
وتنص المادة ( )12منه على أن ِِ"ِ:يقشةأ ل طِضابةطِم اعِِ,يةود ِبأح هماِملويةاتِ عييقهِاالبياناتِاالمالحظات
االمع وماتِالخاتةِبهِالمتع قةِبأعماأِاظي تهِِ,ايود ِبالثانةىِالتقارير اللقويةِاللةريةِالمق مةِعةقهِا طِماِيثبيِج يتهِ
مةنِالش اا ِاالتقاريرِبع دقيقااِاسما ِأدوالهِفيااِاموافقةِالمه سِا ع ىِل شرطةِع ىِإي اعااِ.ِ"ِ.
وتنص المادة ( )71من ذات القانون  ،والمعدلة بالقوانين أرقام  49لسنة  218 ، 1978لسنة  23 ، 1991لسنة
 20 ، 1994لسنة  1998على أن  " :تنتهى خدمة الضابط ألحد االسباب التالية
(. ........................... )1
(. ............................... )2
( )3عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبْ بورار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة  ،وال يجوز
فصم الضابط لعدم اللياقة الصحية قبم نفا إجازتِه المرضية والسنوية  ،مالـم يطلب هو نفسه اإلحالة الـى المعاش بدون
انتيار انتهاء إجازته  ،وللمجلأ األعلـى للشرطـة أن يسوى معاشـه أو مـافأته وفوا لحـم المادتين  1/70أو  2/76و3
أيهما أصلح للضابط .
(. "................................... )4
الاانون ر  64لسن رة  - 2016علي أنِ
وتنص المادة ( )77من الاانون المذكور  -والمعدلة بالاانون  25لسنة  , 2012و
ر
"ِ لةةةر ِع ةةةىِأفةةةرادِهيئةةةةِالشةةةرطةِأح ةةةاهِ ِِ,ِ32ِ,ِ3-2-1/27ِ,ِ26ِ,ِ25ِ,ِ23ِ,22ِ,ِ21ِ,ِ2-1/17ِ,ِ15ِ,ِ13ِ,ِ10
ِ35ِ,ِ34ِ,ِ3-2-1/33ع اِال قر ِا الىِمقاةاِِ58ِ,ِ56ِ,ِ55ِ,ِ51ِ,ِ50ِ,ِ47ِ,ِ46ِ,ِ45ِ،ِ44ِ،ِ42ِ،ِ41ِ،ِ39ِ،ِ36ِ,
ِ71ِ,ِ65ِ,ِ64ِ,ِ60ِ,ِ59ِ,ع اِالبق ِِ2مقااِِ)75ِ،ِ74ِ،ِ72ِ,اثل ِ هِفيماِالِيتعارضِممِأح اهِهماِالبا ِِ .
ايقوهِم يرِالمص دةِالمختهِأاِمنِفىِح مهِبمباشر ِاال تصاتاتِالمقرر ِل وايرِأاِملاع ِالوايرِفىِ بيقِأح اهِ
المةةةاد ينِ ِ)58مةةةنِهةةةماِالقةةةانوعِ ِ،ايقةةةوهِمةةة يرِا دار ِالعامةةةةِلالنضةةةباطِاالشةةةئوعِالتأديبيةةةةِأاِمةةةنِي وضةةةهِبمباشةةةر ِ
اال تصاتاتِالمقرر ِل وايرِاملاع ِالوايرِالمختهِفىِ بيقِأح اهِالماد ِ ِ)60منِهماِالقانوعِ.
ا لر ِأح اهِالموادِأرداهِ ِ)89ِ،ِ18ِ،ِ3/17ع ىِأمقاءِاملاع ِالشرطةِفقطِِ .
ماِ لر ِع ىِأفرادِهيئةِالشرطةِأح ةاهِالمةوادِ ِِ,ِ40ِ,ِ38ِ,ِ37ِ,ِ30ِ,ِ29ِ,ِ28ِ,ِ4/27ِ,ِ24ِ,ِ20ِ,ِ16ِ,ِ14ِ,ِ12
ِ,ِ)ِ73ِ,ِ70ِ,ِ69ِ,ِ68ِ,ِ67ِ,ِ66ِ,ِ43ع ىِأعِيدةطِمدةطِالةوايرِاالمه ةسِا ع ةىِل شةرطةِملةاع ِالةوايرِالمخةتهِ
بالقلبةِ مقاءِاملاع ِ الشرطةِام يرِا دار ِالعامةِلشئوعِا فةرادِبالقلةبةِلضةباطِالصةفِاالهقةودِارجةاأِالخ ةرِفةىِ
بيةةةقِأح ةةةاهِالمةةةوادِأردةةةاهِ ِِ,ِ)ِ70ِ,ِ67ِ,ِ66ِ,ِ43ِ,ِِ38ِ,ِ37ِ,ِ30ِ,ِ29ِ,ِ28ِ,ِ4/27ِ,ِ24ِ,ِ20ِ,ِ16ِ,ِ14ِ,ِ12
ايدطِمدةطِملةاع ِالةوايرِفةىِ بيةقِأح ةاه المةاد ِ ِ)40مة يرِا دار ِالعامةةِلشةئوعِا فةرادِبالقلةبةِ مقةاءِاملةاع
الشرطةِارئيسِالمص دةِالمختهِبالقلبةِلمرادبىِامق ابىِالشرطةِاضباطِالصف االهقودِاالخ راءِِ ِ.ِ"ِ.
وتنص المادة ( 77مكررا ً " )"5منه  -مضافةً
بالاانون ر ر  64لسن رة  - 2016علني أنِ"ِمةمِعة هِا ةالأِبةقهِالمةاد ِ
ر
وعِ ُم ُِ مةِأفرادِهيئةِال ُ
ُِ ِ94م رراًِِ)2منِهماِالقانوعِ ُ
شرطةِب ُمخت فِدرجا امِافئا امِعشةرينِسةقةًِ مةةًِفع يةةًِمةاِ
ُ
ثةرِبعة بِموافقةةِال هقةةِ
ِمقصوصِع يهِفىِهماِالقانوع
ٍ
لمِ قتهِ ِسب ٍ
ِِ,ايهواِم ُّهاِل ُم ِسقةٍِ ُه دُِل ُم ٍِ ُمماث ةٍِمةر ًِأاِأ ب
ااِدرارِمنِاايرِال ا يةِِ,ايُداأُِمةنِلةمِ ثبةيُ ِتةالحيتُهِلالسةتمرارِفةىِالخ مةةِ
التىِيص ُرِبتش ي ااِا د ي ِا تصاتا
ٌ
ْ
ِالتىِانتايِ متُهِع يااِِ ِِ.ِ"ِ.
إلىِالمعاشِع ىِال رجة
ِ
ِ
ً
ً
المذكور على أنِِ .ِ......ِ"ِ:
بالاانون ر ر  199لسن رة  - 2014من الاانو رن
وتنص المادة ( 94مكررا " - )"2مضافة
ر
ر
ُ
ا ُ
ثةرِ قتاةىِ متُةهِ
وعِالخ مةةُِفةىِدرجةةِ ُمعةااعِأمةنِممتةااِأاأِل ُمة
ِسةقتينِيهةواِمة ُّهاِل ُمة ٍِ ُمماث ةةٍِمةر ًِااحة ًِأاِأ ب
ُهاِاايرِال ا يةِِ .
بإنتاائااِاثل ِافقاًِل شراطِاا اضا ِالتىِيُد د
ُ
ُِبقرارِمنِاايرِال ا يةِلهقةٌِل دهِا قريرِتالحيةِ ُمعاانىِا منِال ُمرشدينِل ترديةةِأاِلمة ِ ة متامِفةىِدرجةةِ
ا ُش ط
ٍ
ِدرارِمنِ ُم يرِا دار ِالعامةِلشئوعِا فرادِبع بِموافقةِال هقةِال ُمشارِإليااِِ .
ُممتااِأاأ)ِِ,ايص ُرِبالترديةِأاِبم ِالخ مة
ٌ

عااعِا منِفىِثاتِِال ئةِال ُمعينِع يااِافقب ِال رجاتِالتىِيُردىِإليااِحتىِإنتااءِ متهِبايئةةِال ُ
ايلتمرِ ُم ُ
شةرطةِبةأ ٍ ِمةنِ
ُ
ال ُرقِال ُمبيقةِفىِهماِالقانوعِِ,اثل ِداعب ِا الأِبدقهِفىِاالستقالةِأاِالققطِإلىِجاةٍِأ ر ِ ار بجِالواار ِِ .
ِ .ِ"ِ.ِ..............
ِ
ّ
وزير الداخلي رة ر ر  4786لسن رة  2016بتةكي رل لجن رة تايي ر أفرا رد الةر رة لم ردّ الخدم رة
رار
ر
ومن حيث إن المادة األولى من ر
ٌ
ً
عضويتِااِ الِمنِِ :
لهقةِبرئاسةِِ ُِملاع ِِالوايرِِلق ا ِِا فرادِِ ض ُِمِفىِ ُِ
طِ ِ
أو إنهائرها تنص على أنُِ ِ"ِ:ش ُِ
يرِا دار ِِالعامةِِل شئوعِِالقانونيةِِِ .
ِ ُِم بِ
يرِا دار ِِالعامةِِلالنضباطِِاالشئوعِِالتأديبيةِِِ .
ِ ُِم بِ
يرِا دار ِِالعامةِِل تردياتِِاالت تيشِِلألفرادِِِ .
ِ ُِم بِ
يرِا دار ِِالعامةِِل تِقُقالتِِاالمع وماتِِلألفرادِِِ .
ِ ُِم بِ
يرِإدار ٍِِعام ٍِةِبق ا ِِالت تيشِِاالردابةِِِ .
ِ ُِم بِ
يرِإدار ٍِِعام ٍِةِبق ا ِِا منِِالوطقيِِ .
ِ ُِم بِ
يرِإدار ٍِِعام ٍِةِبق ا ِِمص دةِِا منِِالعاهِِِ .
ِ ُِم بِ
أعِي ةوعبِِلةهِتةوتٌِِمعة ا ِدٌِاعقة ِبِييةا ِِ
ضمِِإلىِعضويتااِمةنِ ةرالِل ُِمعاانتِاةاِفةىِالقيةاهِِبا تصاتةاِااِداعبِِ ِْ
أعِ ُِ
ِال هقةِِ ِْ
ُ
مانمٍِل يهِيتولىِرئاس ِةِال هقةِِأد ُِهِا عضاءِِالداضرينِِ .ِ"ِ.
الرئيسِِأاِدياهِِ ِ
ِ
ُ
ختهِال هق ِةِبماِي ىِِ :
ُِ
وتنص المادة الثانية منه على أنِِ"ِ:
ً
عقاترِموضوعي ِةِا ُِمهرد ِ ًِاموحة ِ ًِلهميةمِِا فةرادِِا عميمةهِع ةىِجميةمِِ
بِ
يتضمنِ
ُِ
نموثجٍِموح ٍِِلتقييمِِأفرادِِالشرطةِِ
ِ
إع ادِِ
شرطةِِالستي ائِهِِ .
جااتِِال ُِ
ح مةهِِ،
لهاعِمد ية ٍِةِب ُمة يرياتِِا مةنِِاالمصةال ِِاا داراتِِالعامةةِِاالرئيلةيةِِبرئاسةةِِرئةيسِِالمصة دةِِأاِمةنِفةىِ ُِ
ش يطِِ ٍِ
ض ُِمِفىِعضويتِااِ ُِممث ينِعنِد اعاتِِ ا منِالوطقىِ،ا منِالعاهِ،الت تةيشِاالردابةة)ِا ُِملةاع ِبِال ُمة يرِِال ُِمخةتهِِبشةئوعِِ
شرطةِِالمينِأمضواِفىِالخ مةةِِال ع يةةِِعشةرينِسةقةِ ام ة ِةًِِ،
ح مِهِِ،الستي اءِِنماثجِِ قييمِِأفرادِِال ُِ
ا فرادِِبالهاةِِأاِمنِفىِ ُِ
اإب اءِِرأيِااِبالموافقةِِأاِع هِِالموافقةِِع ىِاالستمرارِِفىِالخ مةِِمنِع مِهِِ .
شرطةِِبا تالفِِدرجاِامِِ .
ُِمراجعةِِ قاريرِِال هاعِِالمد يةِِالخاتةِِبتقييمِِجميمِِأفرادِِهيئةِِال ُِ
إع ادِِمشاريمِِدراراتِِالم ِِفىِالخ مةِِأاِإناائِااِلألفرادِِالمينِأمضواِفىِالخ مةِِال ع يةِِعشرينِسق ِةًِااستص ارِِالقةراراتِِ
الالامةِِفىِهماِالشأعِِِ .
ش يطِِأمان ٍِةِفقي ٍِةِاإداري ٍِةِل هقةِِا د ي ِِا تصاتاِااِاِنُظمِِعمِااِِ .
قِالسةةتي اءِِفدةةهِِالدةةاالتِِ
تِأاِأارا ٍِ
تِأاِ ُِملةةتق ا ٍِ
ةةِأعِ ة بِِمةةنِأ ِِجا ة ٍِةِمةةنِجاةةاتِِالةةواار ِِأي ة ِةبِمع ومةةا ٍِ
ةواِل هقة ِْ
ايهة ُِ
المعراضةِِع يااِِ .ِ"ِ.
ِ
كمننا تنننص المننادة الثالثننة منننه علننى أنِ ِ"ِ:عق ة ُِِال هق ة ِةُِاجتماعاِاةةاِب ة عو ٍِِمةةنِرئيل ةااِِ،اِ ُص ة ُِرِدراراِاةةاِبأي بيةةةِِ راءِِ
ِفيهِالرئيسِِ .
ُِ
أعضائِااِالداضرينِِ،افىِحالةِِالتلاا ِِيُرج ُِِالهان ُِِالم
ضهِِ ."ِ.
وعِدراراِ ُااِناائي ِةًِإالِبع ِبِاعتمادِهاِمنِاايرِِال ا يةِِأاِيُ و ُِ
االِ ُِ
ِ
ارِدراراتِِإناةاءِِالخ مةةِِأاِمة ِهاِبعة ِبِاسةتي اءِِ
الارار المذكور على أنِِ"ِ:يه ُِِع ىِال هقةِِإت ُِ
وتنص المادة الرابعة من
ر
ُ
ال ردِِ ُِم ِ بِالعشرينِسق ِةًِال ع يةِِ،اِخ ُِرِجااتبِِالعمطِِبا سماءِِبع ِبِاالعتمادِِ عالنِااِفىِلوحةِِا عالناتِِبااِِ .
ىِأعِيودة بِمِ
ِْ
تِ عالعِِا فرادِِبالقراراتِِالصادر ِِعنِال هقةِِِ،ع
رئيسِالمص دةِِمدضرِا ًِبماِ مِِا خا ِثُلِمنِإجراءا ٍِ
ُِ
دررِ
اِيُ ُِ
ح مِهِ ثباتِِ اريخِِا عالعِِِ .ِ"ِ.
منِرئيسِِالمص دةِِأاِمنِفىِ ُِ
ِ
ُ
ُ
أِ ملةةِِ
لمةنِانتاةيِ متةهِالةتظ ُِمِمةنِدةرارِِإن باةاءِِالخ مةةِِ ةال بِ
ِْ
يهةواِ
ِ
الارار علنى أنِِ"ِ:
وتنص المادة الخامسة من ئذا
ر
طِباسمِِرئيسِِال هقةِِعنِطريقِِجااتِِعمطِِا فرادِِِ .
وعِالتظ ُِمِم توبًاِِ،اِيُرس ُِ
عشرِيو ًماِمنِ اريخِِإعالنِهِبالقرارِِاي ُِ
بِ
طِالتظ بِمِ ُِمباشر ِ ًِمنِأ ِِفر ٍِدِِ .
أعِ قب بِ
االِيهواِل هقةِِ ِْ
ُِ
ُ
ُ
ُ
ُ
أعِِهي بِِعقةهِال هقة ِةِبمثابةةِِ
عتبرِ ُِمضىِ بِِال ُِم ِِداعبِِ ِْ
طِ ُِمضىِثالثينِيو ًماِمنِ اريخِِ ق يمِهِِ،اِيُ ُِ
ا بيُِِال هق ِةِفىِالتظِمِِدب بِ
رفضِهِِ .ِ"ِ.
ً
عاةاِِ،أاِ ةاعبِِ ُِمقق عًةاِعةنِ
وتنص المادة السادسة منه على أنِِ"ِ:الِيمق ُِمِاجو ِدُِال ردِِفىِإعار ٍِِأاِفةىِإجةاا ٍِِأيةِاِ ةاعِنو ُِ
هِمتىِدررتِال هق ِةُِثل ِِ .ِ"ِ.
ِْ
العمطِِأاِ ُِمقت بًاِل عمطِِبها ٍِةِأ ر ِمنِإنااءِِ متِ

ِ
ْ
طِبةهِمةنِاليةوهِِ
هماِالقرارِفةىِالودةائمِِالمصةريةِِِ،ايُعمة ُِ
ُِ
ُقشرِ
ةار إليه على أنِِ"ِ:ي ُِ
كما نصت المادة السابعة من
الارار الم ر
ر
التالىِلتاريخِِنشرِلِِ .
دريراِفىِِ .ِ"ِ.ِ2016ِ/12ِ/29
ِ
ً
ِ
ومن حيث إن مفاد ما تادم ؛ أعِالمشر ِد ِنظمِفىِالقانوعِردمِِ109للقةِِ1971بإت ارِدانوعِهيئةةِال ُ
شةرطةِِا ع يال ةهِ
ا ح اهِالمقظمةِ نااءِ مةِأفرادِهيئةِال ُ
شرطةِب ُمخت فِدرجا امِافئا امِأاِاالستمرارِفيااِع ىِسقنِمقضب ةِ ت ةقِمةمِ
الد مةِمنِإنشاءِالشرطةِ ايئةِدوميةِنظاميةِ قةوهِع ةىِمرفةقِا مةنِبةالبالدِِ,فاسةتد ِ ُح مةاًِبموجة ِالقةانوعِردةمِِ64
ُلِدصرِ ُم ُِ مةِأفرادِهيئةِال ُ
شرطةِب ُمخت فِدرجا امِافئا امِع ىِعشرينِسةقةٍِ مةةًِفع يةةًِمةاِلةمِ قتةهِ
للقةِِ2016م اد
ُ
تيةارِبدلة ِمةاِ قة رلِا مةئنِإليةهِمةنِحيةوِ ةوافرِ
بِ
ِمقصوصِع يهِفىِهماِالقانوعِِ,ثمِ ركِلهاةةِا دار ِاال
ٍ
ِسب ٍ
عقاترِال ايةِاالصالحيةِادو ِالشخصيةِحتىِ تم نِمنِإنتقاءِِأفضطِاأحلةنِالعقاتةرِالتةيِ شةرفِع ةىِجاةااِا مةنِ
ثةرِبعة بِموافقةةِال هقةةِالتةىِيصة ُرِ
لي وعِفىِي ِِأ أهاِبدل ِ ق يرهاِِ,فأجااِم هاِل ُمة ِسةقةٍِ ُهة دُِل ُمة ٍِ ُمماث ةةٍِمةر ًِأاِأ ب
ااِدرارِمنِاايرِال ا يةِِ,ايُداأُِمنِلمِ ثبةيُ ِتةالحيتُهِلالسةتمرارِفةىِالخ مةةِإلةىِالمعةاشِ
بتش ي ااِا د ي ِا تصاتا
ٌ
ْ
ِدةرارِاايةرِال ا يةةِردةمِِ4786للةقةِِ2016بتشة يطِلهقةةِ قيةيمِ
ِالتىِانتايِ متُهِع يااِِ,اع يهِفقة ِتة بر
ع ىِال رجة
ُ
أفرادِال ُ
نمةوثجٍِموحة ٍِِ
ِ
شرطةِلم ِالخ مةِأاِإناائاا ُ ِ,متضمقاًِ ش يطِال هقةةِالمشةارِإلياةاِِ,ا ُمدة داًِا تصاتةا ااِفةىِإعة ادِِ
ةرِموضةةوعي ِةًِا ُِمهةةرد ِ ًِاموحة ِ ًِلهميةةمِِا فةةرادِِا عميمةهِع ةةىِجميةةمِِجاةةاتِِال ُ
شةرطةِِ
ةمنِعقاتة بِ
لتقيةةيمِِأفةةرادِِالشةةرطةِِيتضة ُِ
لهاعِمد ي ٍِةِب ُِم يرياتِِا منِِاالمصال ِِاا داراتِِالعامةِِاالرئيليةِِبرئاسةِِرئيسِِالمص دةِِأاِمنِفةىِ
الستي ائِهِِ,ا ش يطِِ ٍِ
ح مِهِ ِ،ض ُِمِفىِعضويتِااِ ُِممث ينِعنِد اعاتِِ ا منِالوطقىِ،ا منِالعاهِ،الت تيشِاالردابةة)ِا ُِملةاع ِبِال ُمة يرِِال ُِمخةتهِِ
ُِ
شرطةِِالمينِأمضةواِفةىِالخ مةةِِال ع يةةِِعشةرينِسةقةِ
ح مِهِِ،الستي اءِِنماثجِِ قييمِِأفرادِِال ُِ
بشئوعِِا فرادِِبالهاةِِأاِمنِفىِ ُِ
ام ِةًِِ،اإب اءِِرأيِااِبالموافقةِِأاِع هِِالموافقةِِع ىِاالسةتمرارِِفةىِالخ مةةِِمةنِع مةهِِ,ثةمِ ُِمراجعةةِِ قةاريرِِال هةاعِِالمد يةةِِ
شرطةِِبةا تالفِِدرجةاِامِِ,اإعة ادِِمشةاريمِِدةراراتِِالمة ِِفةىِالخ مةةِِأاِإناائِاةاِلألفةرادِِ
الخاتةِِبتقييمِِجميمِِأفرادِِهيئةِِال ُِ
المينِأمضواِفىِالخ مةِِال ع يةِِعشرينِسق ِةًِااستص ارِِالقراراتِِالالامةِِفىِهماِالشأعِِِ .
ِ
ومن حيث إن المحـكمة اإلدارية العنـليا هئــنـت إلنيِ"ِأنةهِنظةراًِلةةماِير بةةهِالقةانوعِع ةىِالتقةاريرِاللةريةِمةنِ ثةارِبعية ِ
المة ِفيِمرا ة ِالموظ ينِمةنِحيوِالعالااتِاالتردةياتِأاِت ةتهِبالوظةي ةِِ،أاجة ِأعِ مةرِ ِالتقاريرِع ىِاللةقنِ
االمراحطِالتيِاستقااِارسمااِانظمااِِ-فإثاِمةاِاسةتوفيِهةملِالتقةاريرِأاضةاعااِالمرسةومةِِ،امةرتِبمراح اةاِِ،ادامةيِ
ع ىِادائمِتديدةِ د ِإليااِِ،فإنااِ وعِتديدةِيلتقرِبااِلما ِالشأعِمرا ة ِدانونيةِالِيهةواِالملاكِبااِبتغييرهاِ
إلىِاضمِأدنىِأاِأع ىِِ،امنِثمِالِيهة ةِال عنِعة يااِاالِيهةواِسةدةبااِِ.أمةاِإثاِلةمِ ةلتوفِ ِالتقةاريرِأاضةاعااِ
المرسةةةومةِفةةىِالقةةانوعِأاِدامةةةيِع ةةىِادةةائمِيةةةيرِتةةةديدةِفإنةةةااِ ةةةوعِباطةةة ةِيهةةةواِالم الةةةبةِبإلغةةةائااِفةةىِالميعةةادِ
القانونيِباعتبارهاِدراراتِإداريةِ ثرِمآالًِفىِالترديةِاالعالااتِاال صطِمةنِالوظي ةةِحلةبماِاسةتقةةرِعةة ىِثلة ِدضةاءِ
المدة مةِِ،أماِإثاِ دةةصقيِب ةةواتِميعةةادِالم الةةبةِبإلغائاةاِِ،فإناةاِالِ قةتآلِييةرِا ثةارِالتةىِ قشةأِعقاةاِمباشةر ِابصة ةِ
قائيةةِأ ِداعِحةةاجةِإلةىِ ةةطِج ية ِمةنِجانة ِاللة ةِا داريةةِفةىِتةور ِ صةرفِإدارةِج ية ِِ،امةنِثةمِالِيهةواِ
ا خاثهةةاِأساس ةاًِلقةةةرارِإدارةِ ةةرِِ،أاِإد الاةةاِ عقصةةرِمةةةنِعقاتةةرلِ ِ،عِ دصةةقااِالِيلةةةب ِعةةة يااِالمةشراعةةةيةِاالِ
ية ارهاِمةةنِالعيو ِا لتىِشابتااِِ،بديوِ وعِالهاةِا داريةِم مةِبوجةو ِاالعتة ادِباةملِالتقةاريرِ ِ،عِالقةوأِبةةةمل ِ
معقالِإل امااِباحتراهِالخ أِِ,ا مرِالمةِيتقافىِممِحلنِا دار ِامب أِالمشراعيةِِ ِ.
ِِ( يراجع حكمها فى الطعن ر  929لسنة  4ق.ع  -مكتب فنى  - 06صفحة ر  - 1256بتاريخ ) 1961/6/17
ُ
ومن حيث ّ
ْ
امنِحيو ِإنهِإثاِ ْ
اني ِا دار ُ ِِ -إن الدا ًِمنِمب أِالمشراعيةِِ-
ضت بأنه "
إن المحكمة اإلدارية العليا د
ِالِمقاص ِمنِإحترامااِامراعا ااِِ،إالِأعِثل ِالِيق ىِأع ِالقانوعبِ ِد ِ
ت ُه ِعق ِإت ارهاِل قرار ِا دار ِبقواع ب ِدانوني ٍة
ب
يُ ل ُ ِل هاةِا داريةِأيضاًِد راًِمنِال ُدريةِ لتق ُطِمنِ اللهِبواعِ ُمقاسباتِإت ارِالقرارِابتق يرِ ُمالءمةِإت ارلِِ،اأنهِ
الئنِ اعِدضا ُءِهملِالمد مةِجر ِع ىِأنهِإثاِ اعِتديداًِأعِا دار بِ ُحر ٌِفىِ ق يرِ ُمقاسبةِالقرارِا دار ِامالءمتهِِ،
لااِفىِأفضطِالظرافِاأنل ِالد وأِل قياهِباماِالتق ير ْ
ْ
ِاأعِ ُهريهِبراحٍِموضوعيةٍِ
إالِأعِثمةبِإلت ٍاهِع
يااِبأعِ ض بمِن ب
ابعي ا ً ِعن ِالبواعو ِالشخصية ِابشرط ْ
ِالعقاتر ِالالامةُ ِ جرائه ِِ ،امقتضى ِثل ِاالا ُمه ِأع ِالقاضىِ
ِأع ِ وعب ِل ياا
ُ

ْ
ب
ُ
ْ
ِبواعوِالقرارِ
ِلهِأعِيتدر
ٍِيدق
ِالتىِأحاطيِبهِاحيقئم
ِالِيتعرضِلتق يرِالهاةِا داريةِفىِثا هِال ْنِل ظراف
ُِ
ا دار
ُ
رضِردابت بهِبقص ِالودوفِع ىِالا فِالدقيقىِالتىِ قش ُلِا دار ِمنِجراءِإت ارهاِل قرارِِ ."ِ.
امالبلا هِ ىِي
ب
(حك المحكمة اإلدارية العليا فى الطعن ر  385لسنة  41ق.ع  -جلسة )1995/3/12
ِ
ومنِحيث إن المحكمة اإلدارية العليا د استار ضاؤئا على أنِدرارِا حالةِل معاشِيتضمنِِ-بد مِال اهِِ-ال عةنِفةىِ
اء ِاج ار ِمنِ مِاستبقائامِلم دِأ ر ِِ،اِيقتضىِا مرِالست اد هِإثبةاتِأناةمِأدةطِ ةاء ِاأدةطِجة ار ِاِتةالحيةِعةنِ
ال اعنِحتىِيم نِالقوأِبخ أِجاةِاالدار ِفىِالتق يرِأاِإندرافااِفىِاستعماأِس تااِفىِاال تيارِِ .
ِِِِِِِ( حك المحكمة اإلدارية العليا فى الطعن ر  3657لسنة  40ق.ع  -جلسة ) 1995/6/20
ومن حيث ّ
ندرافِبااِهماِمنِالعيةو ِ
ل ةِأاِا
إن ضاء المحكم رة اإلداري رة العليا د جري علي أن ِ"ِ:إساء ُِاستعماأِال ُ
ُ
القص يةِفيِالل وكِا دارةِادوا ُم ْ
لة ةِأاِا ندةرافِباةاِِ,فعية ُ ِإسةاء ِِ
ااِأعِي وعب ِلة ةِا دار ِدصة ُِإسةاء ِاسةتعماأِال ُ
ِأعِيشو ب ِالغايةبِمقهِثا يا ً ْ
ِأاِالتعويضِعقهِيه ُ ْ
ِبأعِ وعب ِجاةُِا دار ِد ِ
ِالمةِيبررِإلغا بءِالقرارِا دارة
ل ة
استعماأِال ُ
ُ
ب
ْ
بيِاجهبِالمص دةِالعامةِالتيِيه ُ ْ
ِأاِأعِ ةوعب ِدة ِأتة ْ
ق ْ
ِالقةرارِبباعةوٍِاليمةيُ ِلت ة ِالمصة دةِِ,
رت
ِيتغياهةاِالقةرار
ِأع
ُ
ب
ترض ْ
ِبطِهوِمنِالعيو ِالقصة يةِفةيِ
ل ةِيه ُ ِإدامةِال ليطِع يهِ نهِالِيُ
اع يِهماِا ساكِفإعِعي ب ِإساء ِاستعماأِال ُ
ُ
الل وكِا دارةِدوا ُم ْ
لة ةِأاِا ندةرافِباةاِِ,فةإثاِمةاِثبةيب ِأعِجاةةبِا دار ِ
هِأعِي وعب ِل ةِا دار ِدص ُِإساء ِاسةتعماأِال ُ
فِتالداًِعاماًِفالِي ُ
وعِمل ُااِمعيباًِباماِالعي ِالخاصِ.ِ"ِ.
لتا ُ
( حك المحكمة اإلدارية العليا فى الطعن ر  306لسنة  48ق.ع  -جلسة  , 2005/2/23وكذا حكمها فى الطعن ر
 7113لسنة  48ق.ع  -جلسة ) 2007/2/10
ومن حيث إنه من المقرر قضا ًء أن " المشرع وإن وسد سلطة تقديرية لجهة اإلدارة في مد خدمة الضابط  ,فال يصبغ
علي هذه السلطة حق السلطة المطلقة  ,بحسبان أن التقدير  -وإن وسع مداه  -محدود بعدم التعسف  ,والقرار اإلداري ال
يبرأ من عيب االنحراف بالسلطة إال إذ تغيا وجه المصلحة العامة دون سواه  ،وهذا العيب القصدي ال يحقق واقعا ً إال إذا
تنكبت جهة اإلدارة وجه المصلحة العامة باستبعاد من هم دون الضابط المحال إلي المعاش كفاءة وانضباط . ".
( حكم المحكمة اإلدارية العليا فى الطعن رقم  1890لسنة  51ق.ع  -جلسة ) 2009/7/5
ومن حيث ّ
إن ضاء المحكم رة اإلداري رة العـليا د استار على أنِِ"ِ:الئنِ ْ
ِييةرِ ُم ب مةةٍِبتلةبي ِدرارهةاِِ,
انيِجاةةُِا دار
ب
س ْ
ُقيمِال ليطبِع ةىِثلة ِِ,إالِأنةهِإثاِ
اي ُ
ُ
ترضِفىِالقرارِييرِال ُملب ِأنُهِداهِع ىِسببهِالصدي ِِ,اع ىِمنِي عىِالع ب
ِأعِي ب
ث ْ
اعِالقانوعِيُ ُمااِبتلبي ِدرارهاِِ,فإعِماِ ُب يهِمنِأسبا ٍِي ُ
ُ
ةوعِ اضةعًاِلردابةةِالقضةاءِ
رتِأسبابًاِمنِ قاءِن لااِأاِ
ا دار ِِ,الهِفىِسبيطِإعماأِردابت ْ
ُمدهِهملِا سبا ب ِل تدققِمةنِمة ِ بم ابقتاةاِأاِعة هِ ُم ابقتاةاِل قةانوعِِ,اأثةرِ
هِأعِي
ب
ِالتةىِدةاهِع ياةاِامة ِسةالمتااِع ةىِأسةاكِ
ثل ِفىِالقتيهةِالتىِانتاىِإليااِِ,اأعِتةدةبِالقةرارِا دار ِ تدة دُِبا سةبا
ب
ُ
ْ
ِإلياةاِِ,ابدةوِثلة ِية طُِفةىِتةميمِ
ِالتةىِانتاةي
ا توأِالثابتةِبا اراقِادةيب ِتة ارِالقةرارِِ,امة ِم ابقتاةاِل قتيهةة
ا تصاصِالمد مةِل تدققِمنِ ُم ابقةِالقرارِل قانوعِاالتأ ِمنِمشراعيتهِ"ِ.
ِِِِِِِِِِِ( حك المحكمة اإلدارية العليا فى الطعن ر  12166لسنة  58ق.ع  -جلسة ) 2013/1/26
ْ
ضت المحكمة اإلدارية العلياِبأعِإنهِفيِضوءِأح ةاهِدةانوعِالشةرطةِ،اع ةىِمةاِمهةرةِع يةهِدضةاءِهةملِالمد مةةِ–ِ
كما
فغنِالل ةِالتق يريةِالتيِ تمتمِبااِااار ِال ا يةِفيِ رديةِالضباطِأاِإنااءِ متامِبا حالةةِإلةيِالمعةاشِأاِمة هاِ قةوهِ
ع يِعقات رِالتق يرِالمدة د ِ شةريعياِفةيِدةانوعِهيئةةِالشةرطةِمةنِاجتيةااِالة اراتِِِ":أعِيهتةااِالضةابطِبقهةاحِال ةرقِ
الت ريبيةِأاِال راساتِالت ريبيةِأاِالع يا"ِالماد ِ ِ،)17اإعماالِلماِيهواِمق ِحةواف ِام افةآتِ شةهيعيةِأاِم افةآتِماليةةِ
أاِأاسمةِأاِأنواطِبلبباا"ِيق هِ ماتِممتاا ِأاِأعماالِأاِبدوثاِأاِادتراحاتِج يةِ لاع ِع يِ دلينِطرقِالع مِارفمِ
اء ِا داءِِ......أداءِأعماأِممتاا ِ"ِالماد ِ ِ،)23اإعماالِمماِيهةواِمةق ِعةالا ِ شةهيعيةِعقاةاِ"ِ........ا ةاعِدة ِبةمأِ
جا ة اِ اتةةاِأاِحقةةقِرفعةةاِلملةةتو ِا داءِااِدةةاهِبعمةةطِممتةةااِ"ِالمةةاد ِ ِ،)24اأداءِالواجبةةاتِالمقصةةوصِع ياةةاِفةةيِ
الماد ِ"ِ:ِ) 41يه ِع يِالضابطِمراعا ِأح اهِهماِالقانوعِا ق يمهاِاع يهِاثلة "ِ،أاِأداءِا عمةاأِاالواجبةاتِِا دقيةقِ
ا ه ة افِفةةيِضةةوءِنظةةاهِالردابةةةِاالت تةةيشِاالمتابعةةةِالمقصةةوصِع ياةةاِفةةيِالمةةاد ِ ِ،)46ااالمتقةةا ِعةةنِالمدظةةوراتِ
المقصوصِع يااِفيِالمةاد ِ ِ")42يدظةرِع ةيِالضةابطِ،االمةاد ِ "ِ)43الِيهةواِل ضةابطِأعِيهمةمِبةينِاي تةهِابةينِأةِ

عمطِأ رِ،االماد ِ "ِ)44يدظرِع يِالضابطِبالماتِأاِبالواس ة"ِاالماد ِ ِ"ِ)45ع ةيِالضةابطِمراعةا ِا ح ةاهِالماليةةِ
المعموأِبااِايدظرِع يهِ،االماد ِ  ِ"ِ)47طِضابطِيخالفِالواجباتِالمقصوصِع يااِفيِهةماِالقةانوعِأاِفةيِالقةراراتِ
الصادر ِمنِاايرِال ا يةِأاِيخرجِع يِمقتضيِالواج ِفيِأعمةاأِاظي تةهِأاِيلة ِسة و اِأاِيظاةرِبمظاةرِمةنِشةانهِ
ا الأِب رامةِالوظي ة"ِِ،اماِي وعِد ِ مِ وديعهِع يهِمنِاله اءاتِالتأديبيةِالمةاد ِ ِ،)48أاِإحالةةِإلةيِاالحتيةاطِالمةاد ِ
ِ)67أاِد ِيتعرضِلهِمنِعقوباتِجقائيةِالماد ِ  ِ،)54عقاترِمد د ِ شريعياِ ي ِباعِأدائهِال قيِاالماقيِي شفِعمقةاِ
سي وعِع يهِملتقبالِفيِأداءِالواجباتِالوظي يةِ"ِ .
امةةنِحيةةوِإنةةهِفةةيِضةةوءِا ح ةةاهِالمشةةارِإلياةةاِفةةإعِاللة ةِالتق يريةةةِبعقاتةةرهاِالمدة د ِ شةةريعياِسةةال ةِالبيةةاعِ تصةةفِ
بخصيصةِأ ر ِِاهيِ ونااِموح ِ لرةِع يِ طِضباطِالشر ةِفيِ افةِشئونامِ،الترديةِأاِإنااءِالخ مةِبا حالةِإليِ
المعاشِأاِم هاِ،فايِا ساكِلتق يرِ اء ِاج ار ِالضابطِبعقاترهاِالمد د ِاالموح ِفةيِجةانبيِا داءِال قةيِاالماقةيِ
ل ضةةابطِ(ِ:األول)ِِ:اهةةوِالعمةةطِ ِ:مةةنِاجتيةةااِالة اراتِحضةةوراِا قة يراِ،اأداءِالواجبةةاتِالوظي يةةةِافقةةاِلمعةةاييرِمدة د ِ
اضعااِاايرِال ا يةِباعتبارهاِج ءاِمنِنظاهِالردابةِاالت تيشِاالمتابعةِا قييمِا داءِاماِ دققِمنِأه افِ،امقترناِبااِ
ماِد ِي وعِأدالِالضابطِمنِ" ماتِممتاا "ِأاِ"أعماال"ِأاِ"بدوثا"ِأاِ"ادتراحاتِج يةة"ِأاِ"ِأداءِأعمةاأِممتةاا ِ"ِأاِ
"بمأِجاة اِ اتةا"ِأاِ"ِحقةقِرفعةاِلملةتو ِا داء"ِأاِ"ِدةاهِبعمةطِممتةاا"ِامضةموماِإلياةاِدرجةةِالتة اهِالضةابطِبةأداءِ
الواجباتِع ىِالقدوِالمقصوصِع يهِفيِالموادِ ِ,ِ)46ِ،ِ41ِ،ِ24ِ،ِ23ِ،ِ17ا(الثاني)ِِ:اهةوِاالمتقةا ِِ:بعة هِادتةرافِ
أةِمنِالمدظوراتِع يِالقدوِالمةِفص تهِأح اهِالموادِ ِ)47ِ،ِ45ِ،ِ44ِ،ِ43ِ،ِ42بماِي دةِإليِأعِي وعِأدطِأاِأ ثرِ
منِييرلِفيِاله اءاتِالتأديبيةِأاِالهقائيةِأاِا حالةِإليِاالحتياطِعمةاِأ ةالِمةنِمخال ةاتِإنضةباطيهِأاِملة يةِأاِجةرائمِ
جقائيةِافقاِل موادِ ِ .ِ)67ِ،ِ54ِ،ِ48
ِ
ُ
احيوِإعِ ُطِعم ٍطِلضابطِال ُ
شرطةِفعالًِ ةاعِأاِإمتقاعةاًِية اعِفةىِم ةينِحة د اماِالمةاد ُِ ِ)12مةنِالقةانوعِِ,إ ْثِ ة ُ
اعِفةىِ
ُِبالثةانىِِ:التقةاريرِاللةقويةُِاللةري ِةُِ
أالاماِِ:البياناتُ ِاال ُمالحظاتُ ِاالمع وماتُ ِالخاتةُِبهِال ُمتع قةُِبأعمةاأِاظي تةهِِ,ايةو
ُ
ال ُمق مةِعقهِِ,ا ُطُِّماِيثبيُ ِج يتُهِمنِالش اا ِاالتقاريرِبع بِ دقيقااِاسما ِأدوالهِفيااِاموافقةِالمه ةسِا ع ةىِل ُ
شةرطةِِ
رضِإثباتب ِ ُطِعم ٍطِأاِع هِأداءٍ ِلضابطِال ُ
شرطةِِ,بماِيهعطُِ ُطِفع ٍطِأاِإمتقةا ٍِمقةهِ
ع ىِإي اعاماِ ِ,ماِأعِطبيعةِالعمطِ
ُ
م اناًِبم ينِِ,امدلوباًِلهِأهِع يهِِ .
( حك المحكمة اإلدارية العليا فى الطعنين ر مى  11795 , 11713لسنة  60ق.ع  -جلسة ) 2015/3/15
امن ِحيو ِإنه ِمن ِالمقرر ِأيضا ً ِفي ِدضاء ِالمد مة ِا دارية ِالع يا ِأنه ِفي ِمهاأ ِالقضاء ِا دارة ِيقم ِع ي ِعا ق ِالهاةِ
ا داريةِإلت اهِدانونيِيتمثطِفيِالردِع يِال عو ِامقاهضةِحهآلِالم عيِاإي ا ِالملتق اتِالتيِ ديِي هاِ م يقاًِل ع الةِ
منِأعِ أ مِمهراهاِال بيعيِم سلةِع يِالدقيقةِالملتخ صةِمنِا اراقِاالملتق اتِالخاتةِبموضو ِالق ا ِِ،احيوِ
إعِ ِالقريقةِالِ ع ِ ونااِب يالًِعنِا تطِالمل مِبهِ أعِالبيئةِع يِمنِادعيِ)ِِ–ِأ مِبااِدضاءِمه سِال الةِ رجيداًِ
الحتماالت ِالصدة ِفيما ِي عيه ِا فراد ِفي ِمواجاة ِا دار ِالدائ ِدانام ِل ط ِا اراق ِاالملتق ات ِالرسمية ِالمتع قةِ
بأعمالااِا صرفا ااِطبقا ًِل تقظيمِا دارةِ–ِاحتىِالِيتع طِال صطِفيِال عاا ِا داريةِب عطِس بيِهوِن وأِا دار ِ–ِ
اهيِالخصمِالمةِيدواِمصادرِالدقيقةِا داريةِ–ِ ا ودفِب ع ااِالخاطئِاالمخالفِل قانوعِإعالءِالدقِاسياد ِالقانوعِِ،
اهماِالمل ِمنِدبطِجاةِا دار ِي شفِعنِأح ِأمرينِِ-:إماِأنااِ تق ِ ةِسق ِيم نِأعِيبررِمل ااِايض يِشرعيةِ
ع يِماِت رِعقااِم نِدراراتِ ثرِفيِمر ِالمتعام ينِمعااِِ،اإماِأعِل يااِماِ ق مهِإالِأنااِ متقمِعنِثل ِبماِيريقِ
ع يِمل ااِسوءِالقص ِ ِ.
( يراجع في هلك حك المحكمة اإلدارية العليا ــ الدائرة األولي موضوع ــ في الطعن ر  3592لسنة  45ق  .عليا &
بجلسة .)2003/3/15
وبإعمننا رل مننا تانندم علنني و ننائع النندعوى الما لننةِِ,المةةاِ ةةاعِالثابةةيِمةةنِا اراقِاال ُملةةتق اتِال ُمرفقةةةِبم ةةفِالة عو ِِ,أعِ
الم عىِ اعِيشغطُِاظي ةِامينِشرطةِممتااِثاعِالتدقِبالخ مةةِمةنِ ةاريخِِ,ِِ1989/9/11ابتةاريخِِ2017/6/30تة رِ
وزير الداخلي ِة لوطاعِ األفرا ِد رقم  1448لسن ِة 2017
درارِ تمساع ِد
ِ
ُ
ِ
بإنهاء خدمتنهِبإحالتةهِإلةىِالمعةاشِ اعتبنارا منن تناري ِ
عىِِ,فأداهِدعوالِالماث ةبِطعقاًِع يهِبا لغاءِِ,احيوِإنهِمتىِ اعِمةاِ قة هِِ,ا ةاعِالثابةيب ِ
صدورل ِ,اهوِماِلمِير ضيهِال ُم
ِ
ب
منِ ُمم ر ِالهاةِا داريةِال ُمق مةةِطةيِحافظةةِال ُملةتق اتِال ُمق مةةِمةنِجانة ِالداضةرِعقاةاِبأسةبا ِإناةاءِ مةةِال ُمة عىِ

ِِ,أعِالقرارِالم عوعِفيهِد ِت برِاستقاداًِإلةىِنةهِالمةاد ِ ُ ِ77م ةرراًِ"ِ)"5مةنِدةانوعِهيئةةِال ُ
شةرطةِ
بإحالتهِإلىِالمعاش
ب
ردمِِ109للقةِِ1971اال ُمضافةِبالقانوعِردمِِ64للقةِِ .ِ2016
ل ةب ِال ُمخولةب ِل هاة ِا دارية ِفىِا تيار ِبعضِالعقاترِالتىِ
ومن حيث إنه متى كان ما تادم ِِ،ا اعِالِري ب ِفىِأع ِال ُ
راهاِمقاسبةِلتدقيقِاللياسةِا مقيةِالتيِ توليِالواار ِملئوليةِ دقيقااِِ،االتىِي وعِالوايرِفيااِملئوالِملئوليةِ ام ةِ
االعتراف ِلواير ِال ا ية ِبل ة ِ ق يرية ِااسعة ِيتر ه ِفياا ِعق بِ
بِ
عقاا ِأماه ِا جا ِالشعبية ِااللياسية ُِ ِ ،دت ُم ِع يقا ِ
ً
قرر ِإناا ُء ِ متام ِطبقا ِل قانوع ِِ ,ممن ِ ُه ْم ِأج ُر ِفى ِرأيه ِع ى ِ دقيقِ
ات ائه ِلبعض ِالعقاتر ِال ُمختار ِمن ِبينب ِ بم ْن ِ ب
ُ
ه ُ
ِعيوع ِا اراق ِعنِا يماء ِإليااِِ,امنِثم ِفإعِا تطبِ
بن
التُقايم ِا مقي ِالم و ِِ,اهوِيلتقىِثل ِمنِمقاب بم ِشتىِد ِ ُِ
ُ
أنهِالِيهوا ِاالستقادُِإلىِم ف ِ مة ِفرد ِال ُ
ُظارلِمنِعقاتر ِال اية ِاا د مية ِ جبارِا دار ِع يِم ِ مةِ
شرطةِ ِاماِي ُ
ال ردِ ِريم ِع ه ِد ر ه ِع ى ِالتعااع ِمعاا ِا دقيق ِسياستاا ِ ِ ,ما ِأع ِمن ِال ُمقرر ِأنه ِالئن ِ اع ِا تط ِفي ِالتردية ِإليِ
اأالىِمقااِاالستمرار ِفىِالخ مة ِِ-يقو ُِهِع يِداع ٍِ ِأتولي ٍِة ِدوا ُِمااِع هِ خ يِا د هِإليِا ح ِإالِإثاِ اعِ
الوظائفِِ-
ُ
ا يرِهوِا أِِ،إالِأعِهملِالقاع ِد ِأرسيِحمايةِل عامطِ الأِحيا هِالوظي يةِبقص ِِإدامةِالمواانةِبينِحقِالعامطِفيِ
العمط ِاهو ِحق ِدستورة ِ ه ِالقوانين ِِ ،احق ِالهاات ِا دارية ِفي ِا تيار ِموظ ياا ِااضعام ِفي ِالم اع ِالمقاس ِ
بدلبانااِهيِالملئولةِعنِ صريفِأمورِال الةِا لييرِالمرافقِالعامةِع يِاجهِيدققِالصال ِالعاه ِِ,اإثاِ اعِالمشر ِ
د ِاعترفِفيِهملِالمواانةِل هااتِا داريةِِ-امنِبيقااِااار ِال ا يةِِ-بل ةِ ق يريةِأاج ِفيِا تيارِموظ يااِممنِ
رةِفيامِالصالحيةِلشغطِ ِالوظائفِ ديِردابةِالقضاءِع يِندوِيدققِالصال ِالعاهِإثاِماِ الِدرارهاِمنِإساء ِ
استعماأ ِالل ةِ ،فإع ِهمل ِالمواانةِ لقطِناائياِبانتااء ِ مة ِفردُِال ُ
شرطةِ ِالم ِ ط ِله ِالمشر ِحق ِالبقاء ِفى ِالخ مةِ
عشرينِسقةًِ مةًِفع يةًِِ,ماِلمِ قتهِ متهِللب ٍ ِ بر ِِ،إثِي وعِال ر ِدُِد ِحققِ طِماِ هِلهِالقانوعِمنِحقوق ِِ،اي وعِ
القوأِال صطِفيِم ِالخ مةِبع ِانتااءِأج ااِلماِ قررلِا دار ِِ،امنِثمِاج ِع يِالقاضيِا دارةِأعِيتركِلإلدار ِِ
ملاح ِةًِلتختارِمنِبينِا فرادِ ِ المينِ قررِإنااءِ متامِطبقاِل قانوعِمنِ رالِتالداِلالستمرارِفيِ متااِالم ِأاِالم دِ
التي ِأجاا ِلاا ِالقانوع ِاالستعانة ِبام ِلتدقيق ِأه افاا ِبغير ِردابة ِع ياا ِفي ِثل ِِ ,ما ل يثـت من األوراق أن اإلدارة د
أساءت استعمال السلطة  ,واستهدفت غاية أخرى غير الصالح العام  ،و صدت من رارئا االنتاام من شخص بذاتهِِ,إالِ
أعِالهاةبِا داريةب ْ
ْ
قررِلااِهماِا ت بطِال ُمشارِإليهِِ،فع يااِأعِ ض بمِأمامقاِهويةبِمنِرأ هِتالداِلالستمرارِ
ِإع
ِأرادتِأعِنُ ب
اني ِد ِأعم ْ
ِبيقهِابينِمنِأناي ِ مت بامِِ،ل ودوف ِع ىِماِإثاِ ْ
ْ
يِ
فيِ متاا ِِ,ام بهِالوظي ي ِ ِ،ماي ا ً ِ جراء ِ ُمقارن ٍة
ْ
ِعرضِالدائطِِ,
ِاندرفيِبااِضاربةًِبالمص دةِالعامة
ل ةبِالمخولةِلااِدانوناًِع ىِاجاااِالصدي ِدانوناًِِ,أهِأنااِد ِد
ال ُ
ب
ْ
أما ِاأناا ِلم ِ ْ
ِلتقرير ِما ِإثا ِ اع ِتالداِ
ِأنايي ِ متُه ِااستصداباا ِ,
ِمقاص ِمن ِال هوء ِإلى ِ قارير ِ اية ِمن
عط ِِ ,فال
ب
ب
مهِِ,إثِبااِيلتقرِلما ِالشأعِمرا ة ِدانونيةِالِيهةواِالملاكِبااِبتغييرهاِإلىِاضمِأدنىِ
لالستمرارِفيِ متااِمنِع
ُ
أاِأع ىِِ ،باعتبارهاِدراراتِإداريةِ ثرِمآالً ِفىِالترديةِاالعالااتِاال صطِمةنِالوظي ةِحل بِ ِال ُملتقر ِع يهِدضا ًء ِِ،
تيار ِالقائمِع يِأسسِالتق يرِالتيِاردتِفيِ
ُِ
قرر ِلهاة ِا دار ِفىِهماِالشأع ِِ,إنماِيرادُِبهِاال
اب ُدلباع ِأع ِاال
تيار ِال ُم ب
ب
نصوصِالقانوعِاالقرارات ِالتق يمية ِلهِع ىِالقدوِالمشارِإليهِس ا ِِ،امنِبينِأدرانهِممنِ هواِالمقارنةِاالم اض ةِبيقهِ
ابيقامِِ،فاوِليسِا تياراِمقبيِالص ةِبغيرلِمنِامالئهِ ِ،نااِاظي ةِعامةِدائمةِع يِ اف ِال رصِأماهِ طِمنِيري هاِ
ب ايته ِ ِ،فالِيهواِا تيارِا دنىِفيِعقاترِالتق يرِ ضالِلهِع يِا ع ىِفيااِ،فاوِا تيارِليسِمر ب اِب افةِا ح اهِ
المقظمةِلشئوعِا فرادِِفقطِِ,بطِهيِا ساكِالوحي ِالمةِيقوهِع يهِِ،فالِيهواِفيِبياعِس ةِالهاةِا داريةِفيِاال تيارِ
االدتصار ِع ي ِأح اه ِالماد ِ ُ ِ 77م ررا ً ِ"ِ )"5بيانا ِلل تاا ِاإي اأ ِما ِ قوه ِع يه ِهمل ِالل ة ِا مارك ِفي ِإطارل ِمنِ
الضوابط ِالدا مة ِلاا ِمن ِعقاتر ِالتق ير ِالوارد ِفي ِالقانوع ِِ ،االتي ِ اع ِالمشر ِحريصا ِع ي ِاضعاا ِفي ِمخت فِ
القصوصِالمقظمةِلشئوعِا فراد ِ ِ ,ل يِالِي وعِالتق يرِدائماِع يِمعاييرِشخصيةِل قائمِع يِإت ارِدرارِإنااءِالخ مةِ
هِِ,يتبين ِأنااِالِ ع اِأعِ
ُِ
با حالةِإليِالمعاشِأاِم ها ِِ،الِسيماِاأنهِب ُم العة ِعقاتر ِالتقييم ِع ىِالقدو ِالموض ِبعالي
هِِ,اهوِأمرِسبقب ِل هاةِا دارية ْ
ْ
ِأعِفص يِفيهِبإع ادِ قاريرِ
وعب ِ ردي اًِلعقاترِ ق يرِ ايةِال ُم عىِادياكِ ُملتو ِأدائ
ٌ
ايتهِ ,ولما كانت الجهة اإلدارية د افادت بأن مجموع درجات التايي الخاصة بالمدعي  40درجة من  100درجة وفي
الماابل وعلي النحو الثابت من االوراق نجد ان المدعي د حصل علي ارير سرية (  %90عام  %94 ، 2014عام
الوظيفي ,كما أن الثابت أنه ل يحال إلى
 %94 ، 2015عام  , ) 2016بما يعكس إنضـا ه وإنتظامه فى العم رل وتميزه
َّ
المحاكمات الجنائية ومجالس التأديب من ـل  ،ومن ناحي ٍة أخرى ِ؛ِفإعِالهاةب ِا دارية ِفىِمعرض ِردهاِع ىِموضو ِ
ُ
ال عو ِد ِا ت ْ
اراق ِالتى ِ ُ ل ُط ِع ىِتدة ِهملِ
ي ِبتق يم ِ ُمم ر ٍ ِشارح ٍة ِ سبا ِإنااء ِ مة ِال ُم عى ِِ ,داعب ِأع ِ ُق به ِا
ً
ً
ُ
يااِِ,لرأيقاِأثرِثل ِفىِ
ااِالتأثيرِس باِع ىِ قييمهِِ,الوِأعِهقاكِماِي ثرِس باِع
ا سبا ِِ ِ,ماِأنااِلمِ ق ْهِ ُملتق اتٍِمنِشأن
ُ
ب
ُ
قاريرِ ايتهِاللريةِِ,اهوِماِ ُر ْ
بةأن ما أ ارته الجهة اإلدارية من ساباة تو يع عدد
اراقِعنِالق قِبهِِِ,أما
سيِا
ر
 69جزاء انضـا ي علي المدعي و  1جزاء مسلكي وانة غير منتظ بالعمل وغير مل بأعمالة ومن الةخصيات المعو ة

للعمل وبتاريخ  1992/1/23سـق مجازاتة لمخالفتة واعد الضـط والربط العسكري لتركة مكان عملة بمركز النظ
والمعلومات وتواجدة بدون مـرر مع شاياة بطر ة ادارة المرا ـة ياومان بعرض ساعات ومسلتزمات للـيع علي
موظفي االدارة وت مجازاتة  3ايام حجز وعةر ايام من الحافز مافا الية سوء الحالة الصحية واعتيادة الحصول علي
اجازات مرضية فنجد أن الجهة اإلدارية ل تـين الجزاءات اإلنضـا ية التى و عت عليه خالل فترة عمله على وجه الد ةِِ
ةِماِي ي ِع ىِعشرينِعاماًِةِلماِفإنااِالِ قمِعنِ راجهِعنِمقضىِالواج ِالوظي ىِإلىِالد ِالم ِيتمِمعهِإنااءِ متهِ
بإحالتهِل معاشِ ماِانةِالِيهواِالعقا ِع يِثاتِال عطِمر ينِ ماِاعِالدقِفيِالدصوأِع يِاالجاا ِالمرضيةِحقِ ةِ
القانوعِانظمةِاالِيع ِسبيطِلتوديمِاله اءِااِانااءِالخ مةِالهاةِاالدار ِا خاثِما را ِحاأِع هِالق ر ِالصديةِل عامطِ
؛ِفإعِدرارِاايرِال ا يةِردمِِ4786للقةِ
فقظمِالقانوعِماِيتبمِاليسِمقااِانااءِالخ مةِِِ،كما أنه من الناحي رة التنظيمي رةِ
ب
ِ 2016بتش يط ِلهقة ِ قييم ِأفراد ِال ُ
ِعقاتر ِالتقييم ِلم ِ مة ِأفراد ِهيئةِ
شرطة ِلم ِالخ مة ِأا ِإناائاا ِِ ,اإع ِ اع ِد ِح د
ب
ب
ال ُ
ِمعايير ِاالستمرار ِفىِالخ مة ِِ,ف مِيُد دِْال رجة ِالواج ب ِالوتوأ ِإليااِ د ٍ ِأدنىِ
شرطةِ ِأاِإناائااِِ،ييرِأنهِلمِيُقظ ُم
ب
ً
الستبقاءِفردِالشرطةِمدطِالتقييمِفىِالخ مةِ ِ،ماِأنهِلمِي ْ
ُعينِع داِلالستمرارِفىِالخ مةِِ،ل قوأِبال ُم اض ةِبينِال ُِمقيمينِ
فىِضوءِ ِال رجات ِالتىِيدص وعب ِع يااِعق ب ِ قييمامِِ,ااستمرارِالدات ينِع ىِأعالهاِفىِالخ مة ِِ,اإنااء ِ مة ِمنِ
مرِسالحاًِفتا اًِبي ِالهاةِا داريةِِ,اسي اًِ ُمل اًِمقااِع ىِردبةِ
ع اهمِِ,اهوِماِي
شفِعنِيموضِالمعاييرِِ,لي وعب ِا ُ
ُ
ا فرادِال ُمقتمينِلخ متااِ ْ
ْ
ْ
ُ
ِيتعينِ
ِِ,اهوِأمر
وِلااِمتىِمضيِال ُم ُِال ُمقرر ُِل خ مة
ِشاءتِأع متامِاظي ياًِادتماِماِيد
ِ,إع
ٌ
ُ
ُ
ع ىِالهاة ِا دارية ِأعِ قأ ِبق لااِعقهِِ,فالمص دة ِالعامة ِ قتضىِاض ُم ِمعايير ِااضد ٍة ِلال تيار ِ ماي ا ًِلردابة ِالقضاءِ
ع ىِالقراراتِالصادر ِاستقاداًِلاملِالمعاييرِِ,اهوِأد ُّطِماِيه ُ ْ
ُ
ٍِالقانوعِرائ ُهاِِ .
ِأعِي وعب ِفىِدالة
المطعنون فينه تفنيندا يسنتريح بنه ضنميرئا
الانرار
ومن جماعر ما تادم ؛ وبأعمال واعد ر ابنة المةنروعية علني أسنـاَ
ر
ر
ً
بمينزان المةنروعي رة ماسنطة غينر اسنط ٍة  ,وو نر لنديها االعتاناد
وجههنا ووزنتنه
ووجدانثها راحة من أدى األمانة علنى
ر
ر
وزينر الداخلين رة لاطناعر األفنرا رد ر ن  1448لسنن رة
نرار مسناع رد
بإلغاء
إلصداره  ،ويغدو متعينا ً من الاضاء
بعدم كفايترها
ر
ر
ر
ر
ر
ً
وإلغناء
صندوره ,
تناريخ
من
ا
اعتـار
المعاش
إلى
ه
ت
بإحال
خدمته
بإنهاء
فيه
المطعون
2017
/
6
/
30
بتاريخ
الصادر
2017
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ما عساه أن يكون د ترتب عليه من آ ٍار .
ومن حيث أنه عن الطلب الثاني ( التعويض )ِِ :
احيةوِأعِالقةةانوعِردةةمِِ7للةقهِ2000هِبإنشةةاءِلهةةاعِالتوفيةةقِفةيِبعةةضِالمقااعةةاتِالتةيِ ةةوعِالةةوااراتِاا شةةخاصِ
االعتباريةِطرفاِفيااِيقهِفيِالماد ِردمِ ِ)1مقهِع يِأعِ"ِيقشاِفيِ ةطِااارلِأاِمدافظةهِأاِهيئةهِعامةهِاييرهةاِمةنِ
ا شخاصِاالعتباريةِالعامةِلهقهِأاِأ ثرِل توفيقِفيِالمقااعاتِالم نيةِاالتهاريةِاا داريةِالتيِ قشاِبةينِهةملِالهاةاتِ
ابينِالعام ينِبااِِ،أاِبيقااِابينِا فرادِاا شخاصِاالعتباريةِالخاتةِ"ِِ .
ا قهِالماد ِردمِ ِ) 4منِثاتِالقانوعِسالفِالم رِع يِانهِ"ِع اِالمقااعاتِالتيِ وعِااارلِال فا ِاا نتاجِالدربةيِ
أاِأةِمنِأجا ااِطرفاِفياةاِا ةمل ِالمقااعةاتِالمتع قةةِبةالدقوقِالعيقيةةِالعقاريةةِا ة ِالتةيِ ردهةاِالقةوانينِبأنظمةةِ
اتةِِ،أاِ وج ِفضااِأاِ لويتااِأاِنظرِالتظ ماتِالمتع قةةِباةاِِ،عةنِطريةقِلهةاعِدضةائيةِأاِإداريةهِأاِيت ةقِع ةيِ
فضااِعنِطريقِهيئاتِ د يمِ ِ،توليِال هاعِالمقصوصِع يااِفيِالماد ِا الةيِمةنِهةماِالقةانوعِالتوفيةقِبةينِأطةرافِ
المقااعاتِالتيِ خضمِ ح امهِ"ِِ .
ماِ قهِالماد ِردمِ ِ)11مةنِالقةانوعِسةالفِالةم رِع ةيِانةهِ"ِِ.........الِ قبةطِالة عو ِالتةيِ رفةمِابتة اءِإلةيِالمدةا مِ
بشاعِالمقااعاتِالخاضعةِ ح اهِهماِالقةانوعِإالِبعة ِ قة يمِط ة ِالتوفيةقِإلةيِال هقةةِالمختصةةِافةواتِالميعةادِالمقةررِ
ت ارِالتوتيةِِ،أاِالميعادِالمقررِلعرضااِداعِدبوأِ"ِِ .
ام ادِهملِالقصوصِ؛ِانهِفيماِع اِالمقااعاتِالملتثقالِبقهِالماد ِردةمِ ِ)4اللةابقِبياناةاِفانةهِيتعةينِدبةطِال هةوءِإلةيِ
القضاءِفةيِأةِمةنِالمقااعةاتِالتةيِ قشةاِبةينِا دار ِأاِا شةخاصِاالعتباريةةِالعامةةِأاِالعةام ينِباةاِأعِي هةاِتةاح ِ
الشأعِإليِعرضِن اعهِإليِلهقهِالتوفيقِالمختصةِالمقوطِبااِإت ارِالتوتيةِالالامةِفيِهماِالشأعِاانتظارِالمواعي ِ
المقرر ِ ت ارِالتوتيةِأاِعرضااِداعِدبوأِِ .
وبتطـيق ما تادم علي و ائع الننزاع الما نلِفةاعِالثابةيِمةنِا اراقِ؛ِأعِالمة عيِدة ِأدةاهِدعةوالِط بةاِل تعةويضِالهةابرِ
ل ضررِمنِت ارِدرارِدرارِ ُملاع ِاايرِال ا يةِلق ا ِا فرادِردمِِ1448للةقةِِ2017الم عةوعِفيةهِبإناةاءِ متةهِ
بإحالتهِإلىِالمعاشِالصادرِبتاريخِِ2017/6/30أةِفةيِ ةاريخِالحةقِع ةيِالعمةطِبأح ةاهِالقةانوعِردةمِِ7للةقهِ2000هِ
الم بقِاعتباراِمنِ2000/10/1هِِ،الماِ انيِأاراقِال عو ِد ِ يِمنِ ق يمِأةِدليطِي ي ِاستثقاءِال ة ِالماثةطِمةنِ
اجةةو ِالعةةرضِع ةةيِلهقةةهِ وفيةةقِالمقااعةةاتِ ِ،مةةاِأعِالم ة عيِلةةمِيق ة هِمةةاِي ي ة ِعةةرضِهةةماِال ة ِع ةةيِهةةملِال هقةةةِ

المم ور ِِ،امنِثمِفاعِإدامةِهةماِال ة ِمباشةرلِأمةاهِهةملِالمد مةةِداعِالعةرضِع ةيِال هقةةِالمشةارِإلياةاِيعة ِمخال ةاِ
ح اهِالقانوعِاللالفِث رلِِ،مماِيتعينِمعهِالد مِبع هِدبوأِهماِال ِلرفعهِبغيرِال ريقِالقانونيِِ .
ِ
وال محل للقول بأن القضاء حين يراقب مشروعية القرارات الصادرة من جانب جهة االدارة سييعطل عميل السيلطة التنفيذيية
في المحافظة عليى األمين والنظيام العيام ألن القضياء فيي رقابتيه عليى أعميال اإلدارة ال يحيل محلهيا وال يمنعهيا مين ممارسية
اختصاصاتها  ،وإنما يراقب مدى مطابقة تلك األعمال للدستور والقانون.

 ومن حيث إن المدعي وقد أجيب إلى بعض طلباته وأخفق في البعض اآلخر فإنه يلزم والجهة اإلداريةالمصروفات مناصفة عمالً بحكم المادة ( )186من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 فلهذه األسـاَ –حكمت المحكمة:
ً
اوال  -:باـول الطلب االول شكال ،وفى الموضوع بإلغاء الارار ر  1448لسنة 2017م فيمنا تضنمنه منن إحالنة المندعي
للمعاش ،مع ما يترتب على هلك من آ ار على النحو الوارد باألسـاَ
انيا  -:بعدم ـول الطلنب الثناني شنكال لعندم إتـناع الطرينق النذي رسنمه الانانون ر ن  7لسننة 2000م وألزمتت المتدعى

وجهة اإلدارة المصروفات مناصفة ً.

