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 الـــوقــــائــع :

ـتـتانـاِب المحـمنِة بتناري وننا  موقعة منن محنام موبنوم ومعلننة قانبموجِب عريضٍة  أقام الُمدعى دعواه الماثلة ْ  قلنمك   أودعن

ـنمك   , وطلب فى ختاِمهنا 2017 /08 /30 فيمنا  2017لسننة  1448رقنم تنفين  الونرار بوقن   بصنفة مسنتعجلةأوالً :الحت

الطاعن لعملة ـأمين وما يترتب علي  لك من اثار اخصها عودة واستالم وانهاء خدمته تضمنة من احالة المدعي للمعاش 

ممتاز باالدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ب اْ اقدميتنه منص صنر  ـافنة المسنتحواْ المالينة المسنتحوة لنه شرطة 

فيمنا تضنمنة منن احالنة  2017لسننة  1448  وفي الموضوع بإلغناء الونرار المطعنون فينة رقنم  ثانيا وتسويتة بزمالئه ،

اخصنها عنودة واسنتالم الطناعن لعملنة ـنأمين شنرطة ممتناز وما يترتب علي  لك من اثنار وانهاء خدمته المدعي للمعاش 

باالدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ب اْ اقدميته مص صر  ـافة المستحواْ المالية المستحوة له وتسويتة بزمالئه 

طعنين التعنويض   الزام جهة االدارة بتعويض الطاعن عن االضرار المادية والمعنوية التي اصابته جراء الورار الثالثا ، 

 والزام جهة االدارة المصروفاْ وموابم اتعاب المحاماة . ال ي تودرة المحـمة

 

وشنغم وييفنة  1989سنبتمبر  11انة التحق بالخدمة بهيئنة الشنرطة منن  ـ ما مضمونه ـ ؛  وذكر الُمدعى شرحاً لدعواه 

االـمم ولم يتم احالتنة الينة مجنالأ تأدينب او ومن  عملة وهو يؤدي عملة علي الوجة بوزارة الداخلية  امين شرطة ممتاز

منم توناريرل السنرية ـاننْ ممتنازة  2017لسنة  1448، وفوجىء بصدور الورار رقم محاـم عسـرية  بإنهاء خدمتنه ، رت

دعى علنى الونراِر فلجأ للجنة التوفيق في بعض المنازعاْ فتيلم منه  إلى الجهة اإلدارية ولـن دون جدوى  ، وقد نعى المت

األمر ال ى حدا به إلى إقامة الندعوى الماثلنة بغينة الحـنم  ، طعوِن فيه مخالفته الوانوِن ومشوبا بإساءة استعمام السلطة الم

 بطلباته سالفة البيان .

 0وقد جري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي الدولة وأودعْ توريرا  مسببا  بالرأي الوانوني فيها
قررْ المحـمة حجز الدعوي للحـم  وحيثالثابْ بالمحاضر ، علي النحو  وتدوولْ الدعوي بالجلساْ أمام المحـمة

 ، وفيها صدر الحـم وأودعْ مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به. بجلسه اليوم
 

 الــمــحــكــمــة

 بعد االطالع على األوراق وسماع اإليضاحات والمداولة قانونا .

ِ الصحيحِ لطلباتِنه  –الماثلِة  دعوالن الُمدعى يهدُف مومن حيُث إّن  ـنِم  -وفوا  للتـييِ  الوانونيا شنـال  ,  هنابوبولِ  -اوال  الحت
ساعِد وزيِر الداخليِة لوطاعِ األفنراِد رقنم  إلغاءِ وبوق  تنفي  و ِفيمنا تضنمنه منن إنهناِء خدمتنه 2017لسننِة   1448قراِر مت

ِ بأحقيتةِفيِالتعويضِعنِاالضرارِالماديةةِااالدبيةةِالتةيِاتةابتةِِ-ثانياِ:,ِ 30/6/2017اعتبارا  من  بإحالت هِإلىِالمعاش 

ِا دار ِ ِمةةمِمةةاِيتر ةة ِع ةةىِِثلةة ِمةةنِ ثةةارجةةراءِالقةةرارِالم عةةوعِفيةةةِع ةةيِالقدةةوِالةةمةِ قةة ر ِالمد مةةةِ ِجاةةة  ،ِمةةمِإلةة اه 

ِ ِ.المصرافات 

ِ

 109"( من القانون 5ُمكرراً " 77)ومن حيث انة عن الدفع المبدي من جانب المدعي بعدم دستورية نص المادة 
والتي  - 2016لسنة  64والقانون رقم  1971لسنة  109بشأن هيئة الشرطة والمعدلة بالقانون رقم  1971لسنة 

ـررا   94" مص عدِم اإلخالِم بنِص المادةِ ) تنص علي أن دةت خدمِة أفراِد هيئِة الشترطِة 2مت ( من ه ا الوانوِن تـونت مت
ختلِ  درجا تِهم وفئاتِهم عشرين سنة  خدمة  فعلية  ما لم تنته ألىاِ سبٍب منصوٍص عليه فى ه ا الوانوِن , ويجوزت مدُّها بمت



 

 

ماثلٍة مرة  أو أـثرك بعدك موافوِة اللجنِة التى يصدرت بتشـيِلها وتحديِد اختصاصاتِها قراٌر من وزيرِ  دةٍ مت دةِ سنٍة تتجددت لمت  لمت
ْ  خدمتته عليها . " .  الداخليِة , ويتحامت من لم  ْت صالحيتته لالستمراِر فى الخدمِة إلى المعاِش على الدرجِة التى انته  تثب

 (  206،  151،  93،  53،  14،  13،  12،  9استنادا الي مخالفة نصوص مواد الدستور ارقام ) و لك 
 
التزام بالدستور الحالي رددْ جميعها  "وانتهاء 1923بدستور  ء"ـافة الدساتير المصرية بد عليه بأنذلك مردود  نإف

الدولة وتلتزم بالحفاي ه الدولة بتحويق تـافؤ الفرص بين جميص المواطنين دون تمييز وان العمم حق وواجب وشر  تـفل
علي حووق العمام وتعمم علي حماية العمام من مخاطر العمم وتوفير شروط االمن والسالمة والصحة المهنية وحير 

وان الويائ  العامة حق وان الدولة ملتزمة باالتفاقياْ والعهود علي النحو ال ي ينيمة الوانون  ها و لك ـلفصلهم تعسفي
مبدأ المساواة امام الوانون وـفلْ تطبيوة علي المواطنين بأعتبارة الدولية لحووق االنسان والتي صدقْ عليها وأـدْ علي 
صور التمييز التي تنام من حووق المواطنين او تويد ينطوي علي اساأ العدم والحرية والسالم االجتماعي دون ان 

ممارستها اال ان ه ا المفهوم يجب ان يوضص في سياقة وجوهرة وسيلة لتورير الحماية الوانونية المتـافأة لمن تتماثم 
التمييز قد وردْ  مراـزهم الوانونية علي ضوء السياسة التشريعية التي يراها المشرع محووة للمصلحة العامة وان صور

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 
ا ـم تفرقة أو توييد أو تفضيم أو استبعاد ينام بصورة تحـمية من الحووق والحرياْ التي ـفلها الدستور أو الوانون قوامه

ن سواء بإنـار أصم وجودها أو تعطيم أو انتواص آثارها بما يحوم دون مباشرتها على قدم المساواة الـاملة بين المواطني
لوانونية التي تنتيم بعض فئاْ المواطنين وتساويهم بالتالي في العناصر التي ، ومن ثم فإ ا قام التماثم بين المراـز ا

تـونها استوجب  لك وحدة الواعدة الوانونية التي ينبغي تطبيوها في حوهم فإن خرج المشرع على  لك سوط في حمأة 
ور إ ا  فهو التمييز التحـمي والتمييز المخال  للدست المخالفة الدستورية سواء ـان خروجه ه ا موصودا  أم وقص عرضا  

ال ي ال يووم على أسأ موضوعية أو مصلحة عامة تبررل ويترتب عليه إخضاع أشخاص ينتمون إلى مرـز قانوني 
 وأيا  ما ـانْ صور التمييز.وواعد قانونية مختلفة واحد ل
 

تعيينه بأداة قانونية ألداء عمم  أن الموي  العام هو ال ي يـون المحـمة الدستورية العليا المورر في قضاء  وحيث ان
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، 

 لك فهو يستمد حووقه من نيام الوييفة العامة ويلتزم بالواجباْ التي يوررها ه ا النيام، وهو نيام يجوز تعديله في وفى 
ـم وقْ، ويخضص الموي  العام لـم تعديم يرد عليه، ويطبق عليه بأثر مباشر، وال يجوز له بأن يحتج بأن له حوا 

ن في يم أحـامه أو ال ي طبق عليه لفترة طالْ أو قصرْ، ما لم مـتسبا في أن يعمم بموتضى النيام الوديم ال ي عي
يـن التعديم قد انطوى على مخالفة لنص دستوري، فهنا يـون االحتجاج على التعديم بمخالفته للدستور، وليأ بمساسه 

  باألوضاع التنييمية للموي  العام.
 (  2002/  7/  18ريخ النشر تا - 2002/  7/  7تاريخ الجلسة  - 22لسنة  - 131القضية رقم ) 

 
( منه للمواطنين ـافة, باعتبارل أساأ العدم والحرية 40وحيث إن مبدأ المساواة أمام الوانون ال ي يـفله الدستور بالمادة )

والسالم االجتماعي, مؤدال أنه ال يجوز ألي من السلطتين التشريعية أو التنفي ية أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التي 
طها الدستور بها بما يخم بالحماية المتـافئة التي ـفلها للحووق جميعها, وبمراعاة أن الحماية المتـافئة أمام الوانون التي نا

اعتد الدستور بها ال تتناوم الوانون من مفهوم مجرد, وإنما بالنير إلى أن الوانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع 
 لنصوص التي تضمنها تحويق أمراض ب واتها من خالم الوسائم التي حددها.لها مشـالتها, وأنه تغيا با

 ( 1885 2005/  6/  23تاريخ النشر  - 2005/  6/  12تاريخ الجلسة  - 25لسنة  - 259القضية رقم ) 
 

مييز جميعها, وال مبدأ المساواة ليأ مبدأ تلوينيا  جامدا  منافيا  للضرورة العملية, وال هو بواعدة صماء تنب  صور التان 
ـافال  لتلك الدقة الحسابية التي توتضيها موازين العدم المطلق بين األشياء. فإ ا جاز للسلطة التشريعية أن تتخ  بنفسها ما 

بين مراـز ال  -وفوا  لمواييأ منطوية  -ترال مالئما  من التدابير لتنييم موضوع معين, وأن تغاير من خالم ه ا التنييم 
تها, أو تتباين فيما بينها في األسأ التي تووم عليها ـان عليها صونا  لمبدأ المساواة أن تويم ب لك التنييم توسيما  تتحد معطيا

 تشريعيا  ترتبط فيه النصوص الوانونية التي يضمها باألمراض المشروعة التي يتوخاها.
 



 

 

ون ـال  منها، ال باعتبارها عناصر  المراـز الوانونية التي يتعلق بها مبدأ المساواة هي التي تتحد فيان  العناصر التي تـت
 واقعية لم يدخلها المشرع في اعتبارل، بم بوصفها عناصر اعتد بها مرتبا  عليها أثرا  قانونيا  محددا  

 
األصم في سلطة المشرع في مجام تنييم الحووق, أنها سلطة توديرية ما لم يويد الدستور ممارستها بضوابط تحد من ان 
قها وتـون تخوما  ال يجوز اقتحامها أو تخطيها, بما مؤدال أن السلطة التشريعية تباشر اختصاصاتها التوديرية   فيما إطال

بعيدا  عن الرقابة الوضائية التي تمارسها المحـمة الدستورية العليا, فال يجوز  -خال الويود التي يفرضها الدستور عليها 
ياسة التي انتهجها المشرع في موضوع معين, وال أن تناقشها, أو تخوض في مالءمة لها أن تزن بمعاييرها ال اتية الس

تطبيوها عمال , وال أن تنتحم للنص المطعون فيه أهدافا  مير التي رمى المشرع إلى بلومها, وال أن تويم خياراتها محم 
صاتها تلك مستلهمة في  لك أمراضا  عمم المشرع طالما تحوق لدى ه ل المحـمة أن السلطة التشريعية قد باشرْ اختصا

يوتضيها الصالح العام في شأن الموضوع محم التنييم التشريعي, وأن تـون وسائلها إلى تحويق األمراض التي حددتها, 
 مرتبطة عوال  بها.

 
وترتيبها  األصم أن يـون لـم وييفة حووقها وواجباتها, فال توابم مزاياها بغير مسئولياتها, وال يـون وصفها ـما ان

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 

 وفني ا, فال يلي شئونها مير الوادرين حو ا على تصريفها, سواء أـان عملهم  هني ا أم مهني ا أم يدوي ا. إعداد عمالها علمي ا
 

التي تسري على جميص العاملين بالجهاْ  نظام العاملين المدنيين بالدولة يُعد الشريعة العامةوحيث إنه ولئن ـان قانون 
اط ال ي تزاوله بعض ه ل الجهاْ أو االشتراطاْ الالزم توفرها في اإلدارية المختلفة, إال أن الطبيعة الخاصة للنش
تختل  باختال  يرو  وموتضياْ وطبيعة العمم في ـم  بأحكام خاصةالعاملين بها قد يوتضي إفراد هؤالء العاملين 

ا من بين نصوصة تضمن و, قانون خاص ا, حيث صدر بتنييمههيئة الشرطةمنها, ومن بين ه ل الجهاْ  المادة في نص 
 1971لسنة  109بشأن هيئة الشرطة والمعدلة بالقانون رقم  1971لسنة  109"( من القانون 5ُمكرراً " 77)

ـررا   94" مص عدِم اإلخالِم بنِص المادةِ ) والتي تنص علي أن - 2016لسنة  64والقانون رقم  ( من ه ا الوانوِن 2مت
ختل دةت خدمِة أفراِد هيئِة الشترطِة بمت ِ  درجاتِهم وفئاتِهم عشرين سنة  خدمة  فعلية  ما لم تنته ألىاِ سبٍب منصوٍص تـونت مت

ماثلٍة مرة  أو أـثرك بعدك موافوِة اللجنِة التى يصدرت بتشـيلِ  دةٍ مت دةِ سنٍة تتجددت لمت ها وتحديِد عليه فى ه ا الوانوِن , ويجوزت مدُّها لمت
ْت صالحيتته لالستمراِر فى الخدمِة إلى المعاِش على الدرجِة التى  اختصاصاتِها قراٌر من وزيِر الداخليِة , ويتحامت  من لم تثب

ْ  خدمتته عليها . " .    انته
ُمدةُ خدمِة أفراِد ، إنما ينصر  خطابه إلى المشار اليه من الوانون ( 5مـررا ) 77التعديم ال ي ادخله نص المادة ان و

وقْ العمم بالوانون الطعين، ليضص حدا  عشرين سنةً خدمةً فعليةً بلغوا  ين ال هيئِة الُشرطِة بُمختلِف درجاتِهم وفئاتِهم
دةِ سنٍة ـ  بجهة عملهمتنتهي عندل عالقتهم الوييفية  ما لم تنته ألىاِ سبٍب منصوٍص عليه فى ه ا الوانوِن , ويجوزت مدُّها لمت

ماثلٍة مرة  أو أـثرك بعدك موافوِة اللجنِة التى يصدرت  دةٍ مت بتشـيِلها وتحديِد اختصاصاتِها قراٌر من وزيِر الداخليِة ,  تتجددت لمت
ْ  خدمتته عليها ْت صالحيتته لالستمراِر فى الخدمِة إلى المعاِش على الدرجِة التى انته ـ فإن النص الطعين  ويتحامت من لم تثب

دةت خدمةِ ال يـون ب لك قد خرج عن حدود السلطة التوديرية الموررة للمشرع في تنييم  ختلِ   مت أفراِد هيئِة الشترطِة بمت
وان فرد هيئة الشرطة ، للنهوض بهيئة الشرطة ومايضمن حسن العمم واالرتواء بالهيئةبما رآل محووا  درجاتِهم وفئاتِهم

ويلتزم بالواجباْ التي يوررها ه ا النيام، وهو نيام يجوز تعديله في ـم  قانوني خاصفى  لك يستمد حووقه من نيام 
تورر قاعدة  العامةالشريعة  ضص لـم تعديم يرد عليه، ويطبق عليه بأثر مباشر، وال يجوز له أن يحتج بأنوقْ، ويخ

له حوا مـتسبا في أن يعمم بموتضى النيام الوديم ال ي عين في يم أحـامه أو ال ي طبق عليه لفترة طالْ  اخري او ان 
مبدأ المساواة ليأ مبدأ تلوينيا  جامدا  منافيا  ـما ان  ستوريأو قصرْ، ما لم يـن التعديم قد انطوى على مخالفة لنص د

للضرورة العملية, وال هو بواعدة صماء تنب  صور التمييز جميعها, وال ـافال  لتلك الدقة الحسابية التي توتضيها موازين 
د عمالها علمي ا وفني ا, فال يلي إعداويتعين  األصم أن يـون لـم وييفة حووقها وواجباتها ـما ان العدم المطلق بين األشياء

قد التزم النص الطعين  وهنا نجد ان  م يدوي اشئونها مير الوادرين حو ا على تصريفها, سواء أـان عملهم  هني ا أم مهني ا أ
كيفية وأداء إصداره، واستهدف تقرير قواعد عامة مجردة تناولت بالتنظيم األوضاع األوضاع الدستورية الموررة في 

ـما ان العالقة الوييفية هنا عالقة ،بمدة خدمة افراد هيئة الشرطة والية المد والتجديد وتحديد المختص بذلك ة الخاص
يجب أن و ليست بمنأي عن التعديل او التغييرتنييمية في االطار العام وليأ في اطار المصلحة الخاصة وعالقة الئحية 

قد  أن المشرع كما نجد في ذات قانون هيئة الشرطة كثر عطاءاالنحياز إلى األصلح واألعن الجهة  ْقراراتعبر 
ً مقتضاه إنهاء  تدخل وفي حالة مماثلة وبموجب نص خاص قد نظم إحالة الضباط إلى المعاش تنظيما



 

 

, و لك ما لم تمد خدمته لمدة مماثلة خدمة الضابط إذا أمضى فى رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها
حتى حلوم الدور فى الترقية إلى رتبة عميد والتى تـون باالختيار أو يتحم إلى المعاش  مرة واحدة أو أـثر
أن لـم وييفة تبعاتها, فال يشغلها إال من يستحوها على ضوء طبيعة األعمام التي تدخم فاالصم  طبوا  ألحـام الوانون

نون عبئ ا عليها يتويدها أو يتضعفها, بم يثرونها من فيها, وماياتها, والمهارة المطلوبة فيها, والخبرة الالزمة لها فال يـو
يبين لنا ان التعديم الوارد في الوانون علي النص المشار ووعلية  وجهد خالق يتفاعم مص مسئولياتها خالم خبرة سابوة

وررة الحووق المنيمة والممن األحـام ما يمأ لم يتضمن والمدفوع بعدم دسوريتة من جانب الحاضر عن المدعي الية 
 . ـونة انحياز لالصلح  ايجابيا وليأ سلبيا تمييزاوان معيار التمييز هنا دستوريا 

ومن ثم يغدو هذا  الدفع قائم علي غير سبب صحيح  من الواقع او القانون وال يرتكن الي اسس قانونية سليمة تحملة 

 نطوق  علي ساعدة مما يتعين رفضه مع االكتفاء بذكر ذلك في االسباب عوضا عن الم

 
 

 : الدعوى ومن حيث إنه عن شكل 

ِْ دعوي اإللغاِء المنصوِص عليها بالمادةِ  دعاوىمن قبيم فإنااِ ع ُِ اإللغاِء التي تتويدت المنازعةت بشأنِها بمواعيِد وإجراءا
ْك  1972لسنة  47( من قانوِن مجلِأ الدولِة رقِم 24) ونك فيه قد صدرك , أن الورارك المطع من األوراقِ , ولما ـان  الثاب

دعى 30/6/2017بتاري    /30 الماثلة طعنا  عليه باإللغاِء بتاري   طلبهوإ  أقام  11/7/2017بتاريخ  , وتيلم منه المت
ورِر له قانونا  , وإ   استوف طلبـونت اليومن ثما  ,08/2017 سائرك أوضاِعه الشـليِة  طلبال ىالماثم قد أقيم فى الميعاِد المت

فإناه ـ  2017لسنة  13207ـ والسيما سبق اللجوء إلى لجنة التوفيق فى المنازعاْ بالطلب رقم وررةِ قانونا  األتخري المت 
 شـال .  غدو موبوال  ي

 ومن حيث إن بحث موضوع الدعوى يغنى بحسب األصل عن نظر الشق العاجل بها .
 

   الدعوى ومن حيُث إنّه عن موضوعِ 

الشرطةِهيئةِم نيةِ :ِ" على أن تنص   2014يناير  18ية مصر العربية  الصادر في دستور جمهورمن ( 206المادة )فإن 

نظاميةةة،ِفةةيِ  مةةةِالشةةع ،ِااالوهةةاِلةةه،ِا   ةةطِل مةةواطقينِال مأنيقةةةِاا مةةن،ِا لةةارِع ةةىِح ةة ِالقظةةاهِالعةةاه،ِاا دا ِ

اعِاحريا ةهِا ساسةية،ِا   ةطِال الةةِالعامة،ِا  ت هِبماِي رضهِع يااِال ستورِاالقانوعِمنِااجبات،ِااحتراهِحقوقِا نل

ِ.ِ"ِ.ِأداءِأعضاءِهيئةِالشرطةِلواجبا ام،ِايقظمِالقانوعِالضماناتِال  ي ةِبمل 

 

عدلنة بالانانونر ر ن   –فني شنان ئي نة الةنر ة  1971لسننة  109( منن الانانون  ر ن  1ومن حيث إن المادة ) لسننة  25م 

هيئةةةِمةةة نيةِنظاميةةةِبةةةواار ِال ا  يةةةِ ةة د ِ الشةةرطة:ِ"ِِنتنننص علننى أ - 2014لسنننة  199والاننانون ر نن   2012

 اايةرِال ا  يةةِا دةيِدياد ةهِ,ِاهةوِالةم ِيصة رِالقةراراتِالمقظمةةِلهميةمِشةئوناا ا باشةرِإ تصاتااِبرئاسةِاظائ اا

 . انظمِعم اا

طِد ةا ِملةاع ِأاأِأاِالةة ا  يةِ,ِايةرأكِ ة ا ققلمِهيئةِالشةرطةِالةةىِد اعةاتِنوعيةةِااد يميةةِاثلة ِبقةرارِمةةنِاايةر

ا دة دِ , د ا ِنائ ِرئيسِد ا ِأاِأ ةثرِيدطِأدة مامِمدطِرئيسِالق ا ِعقة ِييابةه ملاع ِاايرِ,ِايهواِأعِي وعِل ط

 . ا تصاتاتِنائ ِرئيسِالق ا ِبقرارِمنِاايرِال ا  ية

  :ا ت وعِهيئةِالشرطةِمن

ِ. ِضباطِالشرطةِ-1

 . ِضباطِالشرف ِ-2

 . ِأمقاءِالشرطةِ-3

 . ِملاع  ِالشرطةِ-4

 . ِمرادبىِامق ابىِالشرطةِ-5

ِ. ِضباطِالصفِاالهقودِ-6

 . ِمعاانىِا منِ-7

ِِ. ِرجاأِالخ رِالقظاميينِ-8

ح ماةةةمِ,ِاروسةةةاءِالوحةة اتِالقظاميةةةِ,ِ ايتةةولىِملةةاع اِأاأِاملةةاع اِاايةةرِال ا  يةةةِ,ِاروسةةاءِالمصةةال ِ,ِامةةنِفةةى

ِ.ِ"ِ.ِلشرطةِ,ِ طِفىِح ادِا تصاتها امأموراِالمرا  ِااالدلاهِ,ِرئاسةة

ِ



 

 

 :ِ"ِ ختةةةهِهةةةيئةِالشرطةةةةِبالمدافظةةةِع ةةةىِالقظةةاهِاا مةةنِالعةةاهِاا دا ِ,ِابدمايةةةِ( منننه علننى أن3وتنننص  المننادة  )

ب  الةةِال مأنيقةةِاا مةنِل مةواطقينِفةىِ ا رااحِاا عراضِاا مواأِاع ىِاال هِمقمِالهرائمِاضب ااِ,ِ مةاِ خةته

ِ"ِ.. ع يااِالقوانينِاال وائ ِمنِااجباتِ تِ,ِابتق يمِمةاِ  رضه افةِالمهاال

 

 ل طِضابةطِم  اعِ,ِيةود ِبأح هماِملويةاتِ عييقهِاالبياناتِاالمالحظات قشةأ:ِ"ِيِ( منه على أن12وتنص  المادة  )

المق مةِعةقهِا طِماِيثبيِج يتهِِاللقويةِاللةرية ايود ِبالثانةىِالتقارير,ِاالمع وماتِالخاتةِبهِالمتع قةِبأعماأِاظي تهِ

 اِ.ِ"ِ.دوالهِفيااِاموافقةِالمه سِا ع ىِل شرطةِع ىِإي اعاأ دقيقااِاسما ِ مةنِالش اا ِاالتقاريرِبع 

لسنة  23،  1991لسنة  218،  1978لسنة  49( من ذات القانون ، والمعدلة بالقوانين أرقام 71وتنص المادة )

 " تنتهى خدمة الضابط ألحد االسباب التالية  : على أن  1998لسنة  20،  1994

(1. ........................... ) 

(2. ............................... ) 

( عدم اللياقة للخدمة صحيا  وتثبْ بورار من الهيئة الطبية المختصة بناء  على طلب الضابط أو الوزارة ، وال يجوز 3) 

ة قبم نفا  إجازتِه المرضية والسنوية ، مالـم يطلب هو نفسه اإلحالة الـى المعاش بدون فصم الضابط لعدم اللياقة الصحي

 3و 76/2أو  70/1انتيار انتهاء إجازته ، وللمجلأ األعلـى للشرطـة أن يسوى معاشـه أو مـافأته وفوا  لحـم المادتين 

 أيهما أصلح للضابط .

(4. "................................... )  

 
ِعلي أن - 2016لسنةر  64الاانونر ر   , و 2012لسنة  25والمعدلة بالاانون  -( من الاانون المذكور 77وتنص المادة )

,3ِِ,32ِِ-2-2ِِ,21ِِ,22ِ,23ِِ,25ِِ,26ِِ,27/1-10ِِ,13ِِ,15ِِ,17/1 لةةةر ِع ةةةىِأفةةةرادِهيئةةةةِالشةةةرطةِأح ةةةاهِ ِ"ِ

36ِِ،39ِِ،41ِِ،42ِِ،44ِِ،45ِِ,46ِِ,47ِِ,50ِِ,51ِِ,55ِِ,56ِِ,58ِع اِال قر ِا الىِمقاةاِ,33/1-2-3ِِ,34ِِ,35ِِ

ِ(ِاثل ِ  هِفيماِالِيتعارضِممِأح اهِهماِالبا ِ.72ِِ،74ِِ،75مقااِ,2ِِع اِالبق 59ِِ,60ِِ,64ِِ,65ِِ,71ِِ,ِ

  بيقِأح اهِبمباشر ِاال تصاتاتِالمقرر ِل وايرِأاِملاع ِالوايرِفىِِايقوهِم يرِالمص دةِالمختهِأاِمنِفىِح مه

ايقةةةوهِمةةة يرِا دار ِالعامةةةةِلالنضةةةباطِاالشةةةئوعِالتأديبيةةةةِأاِمةةةنِي وضةةةهِبمباشةةةر ِِ،ِ(ِمةةةنِهةةةماِالقةةةانوع58المةةةاد ينِ 

 (ِمنِهماِالقانوعِ.60اال تصاتاتِالمقرر ِل وايرِاملاع ِالوايرِالمختهِفىِ  بيقِأح اهِالماد ِ 

ِاءِاملاع  ِالشرطةِفقطِ.(ِع ىِأمق17/3ِِ،18ِِ،89ا لر ِأح اهِالموادِأرداهِ 

,12ِِ,14ِِ,16ِِ,20ِِ,24ِِ,27/4ِِ,28ِِ,29ِِ,30ِِ,37ِِ,38ِِ,40ِِ ماِ لر ِع ىِأفرادِهيئةِالشرطةِأح ةاهِالمةوادِ ِ

(ِ,ِع ىِأعِيدةطِمدةطِالةوايرِاالمه ةسِا ع ةىِل شةرطةِملةاع ِالةوايرِالمخةته43ِِ,66ِِ,67ِِ,68ِِ,69ِِ,70ِِ,73ِِ

الشرطةِام يرِا دار ِالعامةِلشئوعِا فةرادِبالقلةبةِلضةباطِالصةفِاالهقةودِارجةاأِالخ ةرِفةىِبالقلبةِ مقاءِاملاع  ِ

ِأح ةةةاهِالمةةةوادِأردةةةاهِ ِ (ِ,12ِِ,14ِِ,16ِِ,20ِِ,24ِِ,27/4ِِ,28ِِ,29ِِ,30ِِ,37ِِ,38ِِِ,43ِِ,66ِِ,67ِِ,70ِِ  بيةةةق 

 عامةةِلشةئوعِا فةرادِبالقلةبةِ مقةاءِاملةاع  (ِمة يرِا دار ِال40المةاد ِ  ايدطِمدةطِملةاع ِالةوايرِفةىِ  بيةقِأح ةاه

ِ.ِ"ِ.ِِاالخ راءاالهقودِ الشرطةِارئيسِالمص دةِالمختهِبالقلبةِلمرادبىِامق ابىِالشرطةِاضباطِالصف

 

كرراً " 77وتنص المادة ) ِالمةاد ِ ِعلني أن - 2016لسنةر  64م ضافةً بالاانونر ر  ر  -"( منه 5م  ِبةقه  ِا  ةالأ  "ِمةمِعة ه 

ِدرجا  امِافئا  امِعشةرينِسةقةًِ  مةةًِفع يةةًِمةا2ِ رراًِم94ُِِ  ِبُمخت ف  ِالُشرطة  ِهيئة  ِأفراد  ِ  وُعُِم  ُِ  مة  (ِمنِهماِالقانوع 

ِ موافقةة  ِبعة ِب سقٍةِ ُه دُِلُم  ٍُِمماث ٍةِمةر ًِأاِأ ثةرب ِ,ِايهوُاِم ُّهاِلُم  ِ  ِسبٍ ِمقصوٍصِع يهِفىِهماِالقانوع  ِلمِ قتهِ     ال هقةة 

ِِالتى ِفةىِالخ مةة  ِ,ِايُداُأِمةنِلةمِ ثبةُيِتةالحيتُهِلالسةتمرار  ِال ا  ية  ِا تصاتا  ااِدراٌرِمنِااير  يص ُرِبتش ي  ااِا د ي  

ِالتىِانتاْيِ  متُهِع يااِ.ِ"ِ.ِِ ِع ىِال رجة  ِإلىِالمعاش 

ِ

ِ

كرراً " 94وتنص  المادة  ) ِ:ِ"ِ......ِ.ِنر المذكورر على أنمن الاانو - 2014لسنةر  199م ضافةً بالاانونر ر  ر  -"( 2م 

ِ قتاةىِ  متُةهِ ُِمعةااعِأمةنِممتةااِأاأِلُمة   ِسةقتينِيهةوُاِمة ُّهاِلُمة  ٍُِمماث ةٍةِمةر ًِااحة  ًِأاِأ ثةرب ا  وُعِالخ مةةُِفةىِدرجةة 

.ِ التىِيُد دُهاِاايُرِال ا  ية  ِاا اضا ِ  ِبإنتاائ ااِاثل ِافقاًِل شراط 

ِال ا  ي ِا ُش ُطِبقراٍرِمنِااير  ِ ة مت امِفةىِدرجةة  ِأاِلمة    ِالُمرشدينِل ترديةة  ُِمعاانىِا من  ِتالحية  ِا قرير  ِلهقةٌِل ده  ة 

ِالُمشا ِال هقة  موافقة  ِبع ِب ِا فراد  ِلشئوع  العامة  ِا دار ِ  ِدراٌرِمنُِم ير  ِالخ مة  ِأاِبم    ِإليااِ. ُممتااِأاأ(ِ,ِايص ُرِبالتردية  ِر 



 

 

ِفىِثاتِ  ِمةنِِايلتمُرُِمعااُعِا من  ِبةأ  ٍ ِالُشةرطة  ِ  مت هِبايئةة  ِالتىِيُردىِإليااِحتىِإنتااء  ِال رجات  ِع يااِافقب ِالُمعين  ال ئة 

. ِالواار ِ  ِإلىِجاٍةِأ ر ِ ارجب ِأاِالققط  ِبدق هِفىِاالستقالة  ِا  الأ  ِ,ِاثل ِداعب ِفىِهماِالقانوع  ِالُمبيقة  ِالُ رق 

.ِ"ِ.ِ..............ِ

ِ

بتةكيلر لجنةر تايي ر أفرادر الة ر ةر لمدّر الخدمةر  2016لسنةر  4786األولى من  رارر وزيرر الداخليةر ر  ر  ومن حيث إّن المادة  

ِ:ِااِ الًِمنضويت ِفىِعُِِ ضمُِِا فرادِ ِلق ا  ِِالوايرِ ِلاع ِ مُِِبرئاسةِ ِلهقةٌِِ:ِ"ِ ُش طُِِأو إنهائرها تنص  على أن

ِ.ِالقانونيةِ ِل شئوعِ ِالعامةِ ِا دار  ِِ يرِبمُِِ

ِ.ِالتأديبيةِ ِاالشئوعِ ِلالنضباطِ ِالعامةِ ِا دار  ِِ يرِبمُِِ

ِِل تردياتِ ِالعامةِ ِا دار  ِِ يرِبمُِِ ِ.ِلألفرادِ ِاالت تيش 

ِ.ِلألفرادِ ِاالمع وماتِ ِقالتِ ل تقُِِالعامةِ ِا دار  ِِ يرِبمُِِ

ِِبق ا  ِِعامةٍِِإدار ٍِِ يرِبمُِِ ِ.ِاالردابةِ ِالت تيش 

ِ الوطقِمنِ ا ِبق ا  ِِعامةٍِِإدار ٍِِ يرِبمُِِ ِ.ي 

ِ.ِالعاهِ ِا منِ ِمص دةِ ِبق ا  ِِعامةٍِِإدار ٍِِ يرِبمُِِ

ِييةا ِ ِاعقة بِِمعة ادٌِِلةهِتةوتٌِِي ةوعِبِأعِِْااِداعِببا تصاتةا  ِِاةاِفةىِالقيةاهِ عاانت ِإلىِعضويتااِمةنِ ةرالِلمُِِمِ  ضُِِأعِِْال هقةِ ِ

ِ ِ"ِ.ِ.ِالداضرينِا عضاءِ ِأد هُِِال هقةِ ِل يهِيتولىِرئاسةُِِمانمٍِِأاِدياهِ ِالرئيس 

ِ

ِ:ِبماِي ىِال هقةُِِ ختهُِ:ِ"ِِمنه على أن المادة الثانيةوتنص  

ةِا فةرادِ ِلهميةم ِِاموحة  ًِِهرد ًِامُِِموضوعيةًِِعقاترِبِيتضمنُِِالشرطةِ ِأفرادِ ِلتقييمِ ِموح ٍِِنموثجٍِِإع ادِ  ِهِع ةىِجميةم ِا عميم 

ِ.ِهالستي ائ ِِرطةِ الشُِِجااتِ 

ِِبرئاسةةِ ِاالرئيلةيةِ ِالعامةةِ ِاا داراتِ ِصةال  ِاالمِا مةنِ ِ يرياتِ بُمةِمد يةةٍِِلهاعٍِِ ش يطِ  ةأاِمةنِفةىِحُِِالمصة دةِ ِرئةيس  ،ِِه م 

ِالمُِِ يرِ الُمةِلةاع بِ ا منِالوطقى،ِا منِالعاه،ِالت تةيشِاالردابةة(ِامُِِمث ينِعنِد اعاتِ ااِمُِفىِعضويت ِِ ضمُِ ِبشةئوعِ ِخةته 

،ِِعشةرينِسةقةِ ام ةةًِِال ع يةةِ ِالمينِأمضواِفىِالخ مةةِ ِرطةِ الشُِِدِ أفراِ قييمِ ِنماثج ِِ،ِالستي اءِ ِه مِ أاِمنِفىِحُِِبالهاةِ ِا فرادِ 

ِ.ِهمنِع مِ ِفىِالخ مةِ ِع ىِاالستمرارِ ِالموافقةِ ِأاِع هِ ِااِبالموافقةِ رأي ِِاإب اءِ 

ِ.ِامدرجا  ِِبا تالفِ ِرطةِ الشُِِهيئةِ ِأفرادِ ِجميم ِِبتقييمِ ِالخاتةِ ِالمد يةِ ِال هاعِ ِ قاريرِ ِراجعةِ مُِ

ِالقةراراتِ ِااستص ارِ ِعشرينِسقةًِِال ع يةِ ِالمينِأمضواِفىِالخ مةِ ِااِلألفرادِ أاِإناائ ِِفىِالخ مةِ ِالم  ِ ِدراراتِ ِمشاريم ِِإع ادِ 

ِ.ِفىِهماِالشأعِ ِالالامةِ 

ِ.ِااعم ِ ِظمِ ااِانُِا تصاتا  ِِا د ي ِ ِل هقةِ ِاإداريةٍِِفقيةٍِِأمانةٍِِ ش يطِ 

ِِالسةةتي اءِ ِأاِأاراقٍِِلةةتق اتٍِأاِمُِِمع ومةةاتٍِِأيةةةبِِاار  ِالةةوِمةةنِجاةةاتِ ِجاةةةٍِِمةةنِأ  ِ ِ   ةة ِبِل هقةةةِأعِِْايهةةواُِ ِالدةةاالتِ ِفدةةه 

ِ"ِ.ِ.ِع يااِالمعراضةِ 

ِ

ةةِاةةاِبةة عو ٍِاجتماعا  ِِال هقةةةُِِ عقةة ُِ:ِ"ِِكمننا تنننص  المننادة  الثالثننة  منننه علننى أن ِ راءِ ِاةةاِبأي بيةةةِ درارا  ِِصةة رُِ،ِا ُِِاامةةنِرئيل 

ِ.ِالم ِفيهِالرئيسُِِلهان ُِاِرج ُِالتلاا ِيُِِ،ِافىِحالةِ ِااِالداضرينأعضائ ِ

ِ".ِ.ِهأاِيُ وضُِِال ا  يةِ ِهاِمنِاايرِ اعتمادِ ِإالِبع بِِااِناائيةًِدرارا ُِِاالِ  وعُِ

ِ

ِاسةتي اءِ ِهاِبعة بِأاِمة  ِ ِالخ مةةِ ِإناةاءِ ِدراراتِ ِإت ارُِِع ىِال هقةِ ِيه ُِ:ِ"ِِوتنص  المادة  الرابعة  من الارارر المذكور على أن

ِ.ِبااِا عالناتِ ِااِفىِلوحةِ  عالن ِِاالعتمادِ ِبع بِِبا سماءِ ِالعمطِ ِجااتِبِخ رُِ،ِا ُِِال ع يةِةًِالعشرينِسقِ  بِمُِِال ردِ 

ِيودةمِبِ،ِع ىِأعِِْعنِال هقةِ ِالصادر  ِِبالقراراتِ ِا فرادِ ِ عالعِ ِلِمنِإجراءاتٍِا خاثُِِبماِ مِ ِمدضراًِِ دةِ صالمِرئيسُِِدررُِايُِ

ِ ِ"ِ.ِ.ِا عالعِ ِ اريخ ِِاتِ هِ ثب مِ أاِمنِفىِحُِِالمص دةِ ِمنِرئيس 

ِ

ةِمةنِدةرارِ ِهِالةتظ مُِ  متُةِلمةنِانتاةيِِْيهةواُِ:ِ"ِِوتنص  المادة  الخامسة  من ئذا الارارر علنى أن ِ ملةةِ ِ ةالأِبِالخ مةةِ ِاءِ إناب

ِِباسمِ ِرسطُِ،ِايُِِم توبًاِالتظ مُِِاي وعُِِهِبالقرارِ إعالن ِِيوًماِمنِ اريخ ِِعشرِب ِ.ِا فرادِ ِعمطِ ِجااتِ ِعنِطريقِ ِال هقةِ ِرئيس 

ِ.ِفردٍِِمنِأ  ِ ِباشر ًِمُِِالتظ مِبِ قبطِبِأعِِْل هقةِ ِاالِيهواُِ

ِبمثابةةِ ِعقةهِال هقةةُِِهي ِب ُِِأعِِْداعِبِ   ِالمُِِضىِ   ِبمُِِعتبرُِ،ِايُِِه ق يمِ ِضىِثالثينِيوًماِمنِ اريخ ِمُِِدبطِبِمِ فىِالتظ ُِِال هقةُِِا بيُِ

ِ ِ"ِ.ِ.ِهرفض 

ًِِأاِفةىِإجةاا ٍِِفىِإعار ٍِِال ردِ ِاجودُِِمقمُِالِي:ِ"ِِوتنص  المادة  السادسة  منه على أن قق عًةاِعةنِمُِِ،ِأاِ ةاعِبِاةا ةاعِنوعُِِأيةا

ِ"ِ.ِ.ِثل ِال هقةُِِهِمتىِدررتِْ  مت ِِأ ر ِمنِإنااءِ ِبهاةٍِِقت بًاِل عمطِ أاِمُِِالعمطِ 



 

 

ِ

ةارر إليه على أن ِبةهِمةنِاليةوهِ ِ،ِايُعمةطُِِلمصةريةِ اِفةىِالودةائم ِِهماِالقرارُِِيُقشرُِ:ِ"ِِكما نصْت المادة  السابعة  من الارارر الم 

ِ.ِلنشرِ ِالتالىِلتاريخ ِ

ِ.ِ"ِ.29ِ/12ِ/2016ِ دريًراِفىِِ

ِ

ِبإت ارِدانوع1971ِِللقة109ِِالمشر ِد ِنظمِفىِالقانوعِردمِِأعتادم ؛ ومن حيث إن مفاد ما  ِا ع يال  ةهِرطةِ الُشةهيئةة 

ِا ح اهِالمقظمةِ نااءِ  مةِ ِبُمخت ف  ِالُشرطة  ِهيئة  أاِاالستمرارِفيااِع ىِسقنِمقضب ةِ ت ةقِمةمِدرجا  امِافئا  امِأفراد 

ِالد مةِمنِإنشاءِالشرطةِ ايئةِدوميةِنظاميةِ قةوهِع ةىِمرفةقِا مةنِبةالبالدِ ِردةم  64ِ,ِفاسةتد  ُِح مةاًِبموجة  ِالقةانوع 

ِ ِدرجا  امِافئا  امِع ىِعشرينِسةقٍةِ  مةةًِفع يةةًِمةاِلةمِ قتةه2016ِِللقة  ِبُمخت ف  ِالُشرطة  ِهيئة  ِأفراد  م ادُلِدصُرُِم  ُِ  مة 

ِ,ِثمِ ِسبٍ ِمقصوٍصِع يهِفىِهماِالقانوع  ِا دار ِ ِ رك     نِإليةهِمةنِحيةوِ ةوافرِبدلة ِمةاِ قة رلِا  مةئِاال تيةارِبلهاةة 

أفضطِاأحلةنِالعقاتةرِالتةيِ شةرفِع ةىِجاةااِا مةنِِإنتقاءِ منِحتىِ تم نِعقاترِال  ايةِاالصالحيةِادو ِالشخصيةِ

ِالتةىِيصة ُرِِبدل ِ ق يرهاأ  أهاِِلي وعِفىِي  ِ  ِال هقةة  موافقةة  ِبعة ِب سةقٍةِ ُهة دُِلُمة  ٍُِمماث ةٍةِمةر ًِأاِأ ثةرب ,ِفأجااِم  هاِلُمة  ِ 

ِبتش  ِإلةىِالمعةاش  ِفةىِالخ مةة  ِ,ِايُداُأِمنِلمِ ثبةُيِتةالحيتُهِلالسةتمرار  ِال ا  ية  ِا تصاتا  ااِدراٌرِمنِااير  ي  ااِا د ي  

ِ ِردةم  ِال ا  يةة  ِدةراُرِاايةر  ِالتىِانتاْيِ  متُهِع يااِ,ِاع يهِفقة ِتة رب 4786ِِع ىِال رجة  2016ِِللةقة  ِ قيةيم  ِلهقةة  بتشة يط 

ِ ِلم    ِالُشرطة  ِأاِإناائ ااأفراد  ِإلياةاِ,ِاُمدة داًِا تصاتةا  ااِفةىِ الخ مة  ِالمشةار  ِال هقةة  ِموحة ٍِِنمةوثجٍِِإعة ادِ ,ُِمتضمقاًِ ش يط 

ةةِا فةةرادِ ِلهميةةم ِِاموحةة  ًِِهةةرد ًِامُِِموضةةوعيةًِِعقاتةةرِبِيتضةةمنُِِالشةةرطةِ ِأفةةرادِ ِلتقيةةيمِ  ِرطةِ الُشةةِجاةةاتِ ِهِع ةةىِجميةةم ِا عميم 

ِِبرئاسةِ ِاالرئيليةِ ِالعامةِ ِاا داراتِ ِاالمصال  ِِا منِ ِ يرياتِ بمُِِمد يةٍِِلهاعٍِِ ش يطِ ,ِاِهالستي ائ ِ أاِمنِفةىِِالمص دةِ ِرئيس 

ِالمُِِ يرِ الُمةِلةاع بِ ا منِالوطقى،ِا منِالعاه،ِالت تيشِاالردابةة(ِامُِِمث ينِعنِد اعاتِ ااِمُِفىِعضويت ِِ،ِ ضمُِِه مِ حُِ ِخةته 

عشةرينِسةقةِِال ع يةةِ ِالمينِأمضةواِفةىِالخ مةةِ ِرطةِ الشُِِأفرادِ ِ قييمِ ِنماثج ِِ،ِالستي اءِ ِه مِ أاِمنِفىِحُِِبالهاةِ ِا فرادِ ِبشئوعِ 

ةِفةىِالخ مةةِ ِع ىِاالسةتمرارِ ِالموافقةِ ِأاِع هِ ِااِبالموافقةِ رأي ِِ،ِاإب اءِ ِ ام ةًِ ِالمد يةةِ ِال هةاعِ ِ قةاريرِ ِراجعةةِ مُِ,ِثةمِِهمةنِع م 

ِاةاِلألفةرادِ أاِإناائ ِِفةىِالخ مةةِ ِالمة  ِ ِدةراراتِ ِمشةاريم ِِإعة ادِ ,ِاِاما  ِدرجةِبةا تالفِ ِرطةِ الشُِِهيئةِ ِأفرادِ ِجميم ِِبتقييمِ ِالخاتةِ 

ِ.ِفىِهماِالشأعِ ِالالامةِ ِالقراراتِ ِااستص ارِ ِعشرينِسقةًِِال ع يةِ ِالمينِأمضواِفىِالخ مةِ 

ِ

ريةِمةنِ ثةارِبعية  ِ"ِأنةهِنظةراًِلةةماِير بةةهِالقةانوعِع ةىِالتقةاريرِاللةِومن حيث إن المحـكمة اإلدارية العنـليا هئــنـت إلني

المة  ِفيِمرا ة ِالموظ ينِمةنِحيوِالعالااتِاالتردةياتِأاِت ةتهِبالوظةي ةِ،ِأاجة ِأعِ مةرِ   ِالتقاريرِع ىِاللةقنِ

فإثاِمةاِاسةتوفيِهةملِالتقةاريرِأاضةاعااِالمرسةومةِ،ِامةرتِبمراح اةاِ،ِادامةيِِ-االمراحطِالتيِاستقااِارسمااِانظمااِ

إليااِ،ِفإنااِ  وعِتديدةِيلتقرِبااِلما ِالشأعِمرا ة ِدانونيةِالِيهةواِالملاكِبااِبتغييرهاِِع ىِادائمِتديدةِ  د 

إلىِاضمِأدنىِأاِأع ىِ،ِامنِثمِالِيهة ةِال عنِعة يااِاالِيهةواِسةدةبااِ.ِأمةاِإثاِلةمِ ةلتوفِ   ِالتقةاريرِأاضةاعااِ

فإنةةةااِ  ةةةوعِباطةةة ةِيهةةةواِالم الةةةبةِبإلغةةةائااِفةةىِالميعةةادِالمرسةةةومةِفةةىِالقةةانوعِأاِدامةةةيِع ةةىِادةةائمِيةةةيرِتةةةديدةِ

القانونيِباعتبارهاِدراراتِإداريةِ  ثرِمآالًِفىِالترديةِاالعالااتِاال صطِمةنِالوظي ةةِحلةبماِاسةتقةةرِعةة ىِثلة ِدضةاءِ

لتةىِ قشةأِعقاةاِمباشةر ِابصة ةِالمدة مةِ،ِأماِإثاِ دةةصقيِب ةةواتِميعةةادِالم الةةبةِبإلغائاةاِ،ِفإناةاِالِ قةتآلِييةرِا ثةارِا

  قائيةةِأ ِداعِحةةاجةِإلةىِ   ةةطِج ية ِمةنِجانة ِاللة  ةِا داريةةِفةىِتةور ِ صةرفِإدارةِج ية ِ،ِامةنِثةمِالِيهةواِ

ا خاثهةةاِأساسةةاًِلقةةةرارِإدارةِ  ةةرِ،ِأاِإد الاةةاِ عقصةةرِمةةةنِعقاتةةرلِ،ِ عِ دصةةقااِالِيلةةةب ِعةةة يااِالمةشراعةةةيةِاالِ

لتىِشابتااِ،ِبديوِ  وعِالهاةِا داريةِم  مةِبوجةو ِاالعتة ادِباةملِالتقةاريرِ،ِ عِالقةوأِبةةةمل ِية ارهاِمةةنِالعيو ِا

ِا مرِالمةِيتقافىِممِحلنِا دار ِامب أِالمشراعيةِ.ِ,ِمعقالِإل امااِباحتراهِالخ أِ

 ( 17/6/1961يخ بتار - 1256صفحة ر    - 06مكتب فنى  - ق.ع  4لسنة  929ي راجع حكمها فى الطعن ر    )ِِ

 

 

ِ انْيِا دار ُِومن حيث  إّن المحكمة  اإلدارية  الع ليا  د  ضْت بأنه "  ِالمشراعيةِِ-امنِحيُوِإن هِإثا ًِمنِمب أ ِ-إن الدا

ِالقانوعِب ااِامراعا  ااِ،ِإالِأعِثل ِالِيق ىِأع  ِمنِإحترام  ِدانونيٍةِالِمقاصب ِبقواع ب ِا دار   هاِل قرار  د ِِ  ت ُهِعق ِإت ار 

لِ،ِا ِإت ار  ُِمالءمة  ِابتق ير  ِالقرار  ِإت ار  ُِمقاسبات  ِ لتقُطِمنِ الل هِبواع  ِأيضاًِد راًِمنِالُدرية  ِا دارية  أن هِيُ لُ ِل هاة 

ِامالءمت هِ، ِا دار   ِالقرار  ُِمقاسبة  ُحر ٌِفىِ ق ير  ِا دار ِب ِجر ِع ىِأن هِإثاِ اعِتديداًِأع  ِالئنِ اعِدضاُءِهملِالمد مة 

ِاأْعِ ُهريهِبراحٍِموضوعيٍةِ ِباماِالتق ير  ِل قياه  ِالد وأ  ِاأنل   ِالظراف  ِن لبااِفىِأفضط  ِثمةبِإلت اٍهِع يااِبأْعِ ضمب إالِأع 

ِالقاضىِ ِأع  ِثل ِاالاُمه ِامقتضى ،ِ ِ جرائ ه ِالالامةُ ِالعقاتُر ِل ياا ِ  وعب ِأْع ِابشرط  ِالشخصية  ِالبواعو  ِعن ابعي اً



 

 

ِالِيتعرضُِ ِِا دار   ِالقرار  ِالتىِأحاطْيِبهِاحيقئٍمِيدُقِلهِأْعِيتدر ِبواعوب ِفىِثا  هِال ْنِل ظراف  ِا دارية  ِالهاة  لتق ير 

."ِ.ِ هاِل قرار  ِإت ار  ِالدقيقىِالتىِ قش ُلِا دار ُِمنِجراء  ِع ىِالا ف  ِالودوف  ِردابتبهِبقص   ِامالبلا  هِ ىِي رضب

 (12/3/1995جلسة  -ق.ع  41لسنة  385يا فى الطعن ر   )حك  المحكمة اإلدارية العل            

ِ

ال عةنِفةىِِ-ِبد مِال  اهِ-حالةِل معاشِيتضمنِ درارِاِأندارية العليا  د استار  ضاؤئا على المحكمة اإل إنحيث ِومن

اِتةالحيةِعةنِِست اد هِإثبةاتِأناةمِأدةطِ  ةاء ِاأدةطِجة ار   اء ِاج ار ِمنِ مِاستبقائامِلم دِأ ر ِ،ِاِيقتضىِا مرِال

ِندرافااِفىِاستعماأِس  تااِفىِاال تيارِ.إال اعنِحتىِيم نِالقوأِبخ أِجاةِاالدار ِفىِالتق يرِأاِ

 ( 20/6/1995جلسة  - ق.ع 40لسنة  3657الطعن ر    حك  المحكمة اإلدارية العليا فى )ِِِِِِِ

 

ِأاِا ندراُفِبااِهماِمنِالعيةو  ِ:ِومن حيث  إّن  ضاء  المحكمةر اإلداريةر الع ليا  د جري علي أن  ِالُل  ة  "ِإساء ُِاستعماأ 

ِ ِباةاِ,ِفعيةُ ِإسةاء ِ  ِأاِا ندةراف  ِالُلة  ة  ِلة ةِا دار  ِدصة ُِإسةاء  ِاسةتعماأ  ادواُمااِأْعِي وعب  ِ ِا دارة  ِفيِالل وك  القص ية 

ِعقهِيه أاِالتعويضب  ِ ِا دارة  ِالقرار  ِالمةِيبرُرِإلغاءب ِالُل  ة  د ِاستعماأ  ِجاةُِا دار ِ  مقهِثا ياًِبأْعِ  وعب ِالغايةِب ُ ِأْعِيشو ب

ِ,ِ ِبباعةٍوِاليمةُيِلت ة ِالمصة دة  ِدة ِأتة رْتِالقةرارب ِالتيِيهُ ِأْعِيتغياهةاِالقةراُرِأاِأْعِ  ةوعب ِالعامة  المص دة   ق بْيِاجهِب

ِع يه ِال ليط  ِيهُ ِإدامة  ِالُل  ة  ِإساء  ِاستعماأ  ِعي ب ِفإع  ِفةيِِاع يِهماِا ساك   ن هِالِيُ ترُضِبْطِهوِمنِالعيو  ِالقصة ية 

ا دار ِجاةةِب ِأع  ِباةاِ,ِفةإثاِمةاِثبةيب ِأاِا ندةراف  ِالُلة  ة  ِل ةِا دار  ِدص ُِإساء  ِاسةتعماأ  دواُمهِأْعِي وعب  ِ ِا دارة   ِ الل وك 

.ِ"ِ.ِ   لتا ُفِتالداًِعاماًِفالِي وُعِمل  ُااِمعيباًِباماِالعي  ِالخاص 

, وكذا حكمها فى الطعن ر    23/2/2005جلسة  -ق.ع  48لسنة  306حكمة اإلدارية العليا فى الطعن ر   ) حك  الم

 ( 10/2/2007جلسة  -ق.ع  48لسنة  7113

 

ال يصبغ , فوسد سلطة تقديرية لجهة اإلدارة في مد خدمة الضابط  وإن المشرعومن حيث إنه من المقرر قضاًء أن " 

والقرار اإلداري ال , محدود بعدم التعسف  -وإن وسع مداه  -بحسبان أن التقدير , ة المطلقة علي هذه السلطة حق السلط

وهذا العيب القصدي ال يحقق واقعاً إال إذا  يبرأ من عيب االنحراف بالسلطة إال إذ تغيا وجه المصلحة العامة دون سواه ،

 " .ضابط المحال إلي المعاش  كفاءة وانضباط .جهة اإلدارة وجه المصلحة العامة باستبعاد من هم دون ال بتكنت

 ( 5/7/2009جلسة  -ق.ع  51لسنة  1890) حكم المحكمة اإلدارية العليا فى الطعن رقم                 

 

ليا  د استار  على أن مةٍةِبتلةبي  ِدراِومن حيث  إّن  ضاء  المحكمةر اإلداريةر العـ  ُِم  ب ييةرب هةاِ,ِ:ِ"ِالئنِ انْيِجاةةُِا دار ِ  ر 

ِع ةىِثلة ِ,ِإالِأن ةهِإثاِ ِال ليطب ِأْعِيُقيمب ,ِاع ىِمنِي عىِالع سب ِالُملب  ِأنُهِداهِع ىِسبب هِالصدي ِ  ِيير  ايُ ترُضِفىِالقرار 

ِالقضة ِماِ ُب يهِمنِأسباٍ ِي ةوُعِ اضةعًاِلردابةة  هاِ,ِفإع  ااِأاِ اعِالقانوُعِيُ  ُمااِبتلبي  ِدرار  ِن ل  ِث رْتِأسبابًاِمنِ  قاء  اء 

ِ ِ,ِاأثةر  ُِم ابقت اةاِل قةانوع  ِمةنِمة  ِمب ابقت اةاِأاِعة ه  ِل تدقق  ِهملِا سبا ب ِردابت هِأْعِيُمدهب ِإعماأ  ِ,ِالهِفىِسبيط  ا دار  

ِ ِ تدة دُِبا سةبا  ِالتةىِدةاهبِع ياةاِامة  ِسةالمت ااِع ةىِأسةاك  ِا دار   القةرار  ِتةدةِب ِالتىِانتاىِإليااِ,ِاأع  ثل ِفىِالقتيهة 

ِ ِا توأ  ِالتةىِانتاةْيِإلياةاِ,ِابدةُوِثلة ِية  ُطِفةىِتةميم  ِالقةرارِ,ِامة  ِم ابقت اةاِل قتيهةة  ِتة ار  ِادةيب ِبا اراق  الثابتة 

ِمنِمشراعيت هِ"ِ. ِاالتأ    ِل قانوع  ِالقرار  ِمنُِم ابقة  ِل تدقق   ا تصاصِالمد مة 

 ( 26/1/2013جلسة  -.ع ق 58لسنة  12166) حك  المحكمة اإلدارية العليا فى الطعن ر   ِِِِِِِِِِِ

 

ِِكما  ضْت المحكمة  اإلدارية  الع ليا ِ–إنهِفيِضوءِأح ةاهِدةانوعِالشةرطة،ِاع ةىِمةاِمهةرةِع يةهِدضةاءِهةملِالمد مةةِبأع 

فغنِالل  ةِالتق يريةِالتيِ تمتمِبااِااار ِال ا  يةِفيِ رديةِالضباطِأاِإنااءِ  متامِبا حالةةِإلةيِالمعةاشِأاِمة هاِ قةوهِ

رِالتق يرِالمدة د ِ شةريعياِفةيِدةانوعِهيئةةِالشةرطةِمةنِاجتيةااِالة اراتِِ:"ِأعِيهتةااِالضةابطِبقهةاحِال ةرقِع يِعقات

(،ِاإعماالِلماِيهواِمق ِحةواف ِام افةآتِ شةهيعيةِأاِم افةآتِماليةة17ِالت ريبيةِأاِال راساتِالت ريبيةِأاِالع يا"ِالماد ِ 

أاِأعماالِأاِبدوثاِأاِادتراحاتِج يةِ لاع ِع يِ دلينِطرقِالع مِارفمِأاِأاسمةِأاِأنواطِبلبباا"ِيق هِ  ماتِممتاا ِ

(،ِاإعماالِمماِيهةواِمةق ِعةالا ِ شةهيعيةِعقاةاِ"........ِا ةاعِدة ِبةمأ23ِ  اء ِا داءِ......ِأداءِأعماأِممتاا ِ"ِالماد ِ 

الواجبةةاتِالمقصةةوصِع ياةةاِفةةيِِ(،ِاأداء24جاةة اِ اتةةاِأاِحقةةقِرفعةةاِلملةةتو ِا داءِااِدةةاهِبعمةةطِممتةةااِ"ِالمةةاد ِ 

(ِ:ِ"ِيه ِع يِالضابطِمراعا ِأح اهِهماِالقانوعِا ق يمهاِاع يهِاثلة "،ِأاِأداءِا عمةاأِاالواجبةاتِِا دقيةق41ِالماد  

(،ِااالمتقةةا ِعةةنِالمدظةةورات46ِا هةة افِفةةيِضةةوءِنظةةاهِالردابةةةِاالت تةةيشِاالمتابعةةةِالمقصةةوصِع ياةةاِفةةيِالمةةاد ِ 

(ِ"الِيهةواِل ضةابطِأعِيهمةمِبةينِاي تةهِابةينِأة43ِ("ِيدظةرِع ةيِالضةابط،ِاالمةاد ِ 42لمةاد ِ المقصوصِع يااِفيِا



 

 

(ِ"ِع ةيِالضةابطِمراعةا ِا ح ةاهِالماليةة45ِ(ِ"يدظرِع يِالضابطِبالماتِأاِبالواس ة"ِاالماد ِ 44عمطِأ ر،ِاالماد ِ 

مقصوصِع يااِفيِهةماِالقةانوعِأاِفةيِالقةراراتِ(ِ"ِ طِضابطِيخالفِالواجباتِال47المعموأِبااِايدظرِع يه،ِاالماد ِ 

الصادر ِمنِاايرِال ا  يةِأاِيخرجِع يِمقتضيِالواج ِفيِأعمةاأِاظي تةهِأاِيلة  ِسة و اِأاِيظاةرِبمظاةرِمةنِشةانهِ

مةاد ِ(،ِأاِإحالةةِإلةيِاالحتيةاطِال48ا  الأِب رامةِالوظي ة"ِ،ِاماِي وعِد ِ مِ وديعهِع يهِمنِاله اءاتِالتأديبيةِالمةاد ِ 

(،ِ عقاترِمد د ِ شريعياِ  ي ِباعِأدائهِال قيِاالماقيِي شفِعمقةا54ِ(ِأاِد ِيتعرضِلهِمنِعقوباتِجقائيةِالماد ِ 67 

ِ".ِسي وعِع يهِملتقبالِفيِأداءِالواجباتِالوظي ية

 

البيةةاعِ تصةةفِامةةنِحيةةوِإنةةهِفةةيِضةةوءِا ح ةةاهِالمشةةارِإلياةةاِفةةإعِاللةة  ةِالتق يريةةةِبعقاتةةرهاِالمدةة د ِ شةةريعياِسةةال ةِ

بخصيصةِأ ر ِِاهيِ ونااِموح  ِ لرةِع يِ طِضباطِالشر ةِفيِ افةِشئونام،ِالترديةِأاِإنااءِالخ مةِبا حالةِإليِ

المعاشِأاِم ها،ِفايِا ساكِلتق يرِ  اء ِاج ار ِالضابطِبعقاترهاِالمد د ِاالموح  ِفةيِجةانبيِا داءِال قةيِاالماقةيِ

:ِمةةنِاجتيةةااِالةة اراتِحضةةوراِا قةة يرا،ِاأداءِالواجبةةاتِالوظي يةةةِافقةةاِلمعةةاييرِمدةة د ِِ:ِاهةةوِالعمةةطِ)األول(:ِِل ضةةابط

اضعااِاايرِال ا  يةِباعتبارهاِج ءاِمنِنظاهِالردابةِاالت تيشِاالمتابعةِا قييمِا داءِاماِ دققِمنِأه اف،ِامقترناِبااِ

"ِأاِ"ادتراحاتِج يةة"ِأاِ"ِأداءِأعمةاأِممتةاا ِ"ِأاِماِد ِي وعِأدالِالضابطِمنِ"  ماتِممتاا "ِأاِ"أعماال"ِأاِ"بدوثا

"بمأِجاة اِ اتةا"ِأاِ"ِحقةقِرفعةاِلملةتو ِا داء"ِأاِ"ِدةاهِبعمةطِممتةاا"ِامضةموماِإلياةاِدرجةةِالتة اهِالضةابطِبةأداءِ

دتةرافِ:ِبعة هِاِ:ِاهةوِاالمتقةا ِ(الثاني)اِ,ِ(17ِِ،23ِِ،24ِِ،41ِِ،46الواجباتِع ىِالقدوِالمقصوصِع يهِفيِالموادِ 

(ِبماِي دةِإليِأعِي وعِأدطِأاِأ ثر42ِِ،43ِِ،44ِِ،45ِِ،47ِأةِمنِالمدظوراتِع يِالقدوِالمةِفص تهِأح اهِالموادِ 

منِييرلِفيِاله اءاتِالتأديبيةِأاِالهقائيةِأاِا حالةِإليِاالحتياطِعمةاِأ ةالِمةنِمخال ةاتِإنضةباطيهِأاِملة  يةِأاِجةرائمِ

ِ.ِ(48ِِ،54ِِ،67جقائيةِافقاِل موادِ 

ِ

ِفعالًِ ةاعِأاِإمتقاعةاًِية اعِفةىِم  ةينِحة د اماِالمةاد ُِ  ِالُشرطة  ِعمٍطِلضابط  ِ,ِإْثِ ة اُعِفةى12ِاحيُوِإعُِ ط  (ِمةنِالقةانوع 

ِاظي ت ةهِ,ِايةوُ ِبالثةانىِ:ِالتقةاريُرِاللةقويةُِاللةريةُِ ِأالاماِ:ِالبياناُتِاالُمالحظاُتِاالمع وماُتِالخاتةُِبهِالُمتع قةُِبأعمةاأ 

ِا ع ةىِل ُشةرطةِ  ِالمه ةس  أدوال هِفيااِاموافقة  ِبع ِب دقيق ااِاسما ِ  ِماِيثبُيِج يتُهِمنِالش اا ِاالتقارير  ِالُمق مةِعقهِ,ِاُ طُّ

ِفعٍطِأاِإمتقةا ٍِم ِ,ِبماِيهعُطُِ ط  ِالُشرطة  ِأداٍءِلضابط  ِعمٍطِأاِع ه  ُِ ط   ِ  رُضِإثباتب اماِ,ِ ماِأعِطبيعةِالعمط  قةهِع ىِإي اع 

ِ اناًِبم  ينِ,ِامدلوباًِلهِأهِع يهِ.م

 ( 15/3/2015جلسة  -ق.ع  60لسنة  11795,  11713) حك  المحكمة اإلدارية العليا فى الطعنين ر مى     

 

ِا دارةِيقمِع يِعا قِالهاةِ ِفيِمهاأِالقضاء ِأنه ِالع يا ِا دارية ِالمد مة ًِفيِدضاء ِمنِالمقررِأيضا امنِحيوِإنه

انونيِيتمثطِفيِالردِع يِال عو ِامقاهضةِحهآلِالم عيِاإي ا ِالملتق اتِالتيِ ديِي هاِ م يقاًِل ع الةِا داريةِإلت اهِد

منِأعِ أ مِمهراهاِال بيعيِم سلةِع يِالدقيقةِالملتخ صةِمنِا اراقِاالملتق اتِالخاتةِبموضو ِالق ا ِ،ِاحيوِ

أ مِبااِدضاءِمه سِال الةِ رجيداًِِ–أعِالبيئةِع يِمنِادعيِ(ِِإعِ   ِالقريقةِالِ ع ِ ونااِب يالًِعنِا تطِالمل مِبهِ 

ِالمتع قةِ ِالرسمية ِاالملتق ات ِا اراق ِل ط ِدانام ِالدائ   ِا دار  ِمواجاة ِفي ِا فراد ِي عيه ِفيما ِالصدة الحتماالت

ِ– بيِهوِن وأِا دار ِاحتىِالِيتع طِال صطِفيِال عاا ِا داريةِب عطِسِ–بأعمالااِا صرفا ااِطبقاًِل تقظيمِا دارةِ

ا ودفِب ع ااِالخاطئِاالمخالفِل قانوعِإعالءِالدقِاسياد ِالقانوعِ،ِِ–اهيِالخصمِالمةِيدواِمصادرِالدقيقةِا داريةِ

إماِأنااِ  تق ِ ةِسق ِيم نِأعِيبررِمل  ااِايض يِشرعيةِِ-اهماِالمل  ِمنِدبطِجاةِا دار ِي شفِعنِأح ِأمرينِ:

نِدراراتِ  ثرِفيِمر  ِالمتعام ينِمعااِ،ِاإماِأعِل يااِماِ ق مهِإالِأنااِ متقمِعنِثل ِبماِيريقِع يِماِت رِعقااِم

ِع يِمل  ااِسوءِالقص .ِ

ق . عليا &  45لسنة  3592يراجع في هلك حك  المحكمة اإلدارية العليا ــ الدائرة األولي موضوع ــ في الطعن ر    ) 

 (.  15/3/2003بجلسة 

ِالةة عو ِ,ِأعِ,ِِتانندم علنني و ننائع النندعوى الما لننة وبإعمننالر مننا ِبم ةةف  ِالُمرفقةةة  ِاالُملةةتق ات  المةةاِ ةةاعِالثابةةيِمةةنِا اراق 

11/9/1989ِِِامينِشرطةِممتااِثاعِالتدقِبالخ مةةِمةنِ ةاريخِ اعِيشغُطِاظي ةِالم عىِ تة ر30/6/2017ِ,ِابتةاريخِ 

ساعِد وزيِر الداخليِة لوطاعِ األفراِد رقم دراُرِ ِِبإنهاِء خدمتنه2017لسنِة  1448مت اعتبنارا  منن تناري ِ  بإحالت ةهِإلةىِالمعةاش 
ِصدوِرل  ِ,ِاحيوِإنهِمتىِ اعِمةاِ قة هِ,ِا ةاعِالثابةيب طعقاًِع يهِبا لغاء  ِدعوالِالماث ةِب ,ِاهوِماِلمِير ضيهِالُم عىِ,ِفأداهب

ِالُمق  ِالُملةتق ات  حافظةة   ِ ِطةي  ِالُمق مةة  ِا دارية  ِالُمة عىِمنُِمم ر  ِالهاة  ِ  مةة  ِعقاةاِبأسةبا  ِإناةاء  ِمةنِجانة  ِالداضةر  مةة 



 

 

ِالمةاد ِ   ِاستقاداًِإلةىِنةه  ِالم عوعِفيهِد ِت رب ِ,ِأعِالقرارب 5ُِم ةرراًِ"77ِبإحالت هِإلىِالمعاش  ِالُشةرطة  ِهيئةة  "(ِمةنِدةانوع 

ِ 109ِِردم  1971ِِللقة  ِردم  ِبالقانوع  64ِِاالُمضافة  ِ.2016ِللقة 

 

ِِكان ما تادمومن حيث  إنه متى  ِفىِا تيار  ِا دارية  ِل هاة  ِالُمخولةب ِالُل  ةب ِفىِأع  بعضِالعقاترِالتىِ،ِا اعِالِري ب

،ِاالتىِي وعِالوايرِفيااِملئوالِملئوليةِ ام ةِِ راهاِمقاسبةِلتدقيقِاللياسةِا مقيةِالتيِ توليِالواار ِملئوليةِ دقيقاا

ِااللياسية ِالشعبية ِا جا   ِأماه ِِعقاا ِع يقا ُد، ِيتر هِفيِاالعترافِبِتُم ِااسعة ِ ق يرية ِبل  ة ِال ا  ية ِعق ِبلواير اا

ِفىِرأي هِع ىِ دقيق ِ ِأج ُر ِممنُِهْم ,ِ ِل قانوع  ً ِطبقا ِ  مت ام ِإنااُء ِ قررب ْن ِمب نِبينب ِم  ِالُمختار   ِالعقاتر  ِلبعض  ات  ائ ه

ِشتىِد ِ هُِ ِ,ِاهوِيلتقىِثل ِمنِمقابمب الم  و    ِ ِا مقي  ِالتُقايم  ِفإعِا تطب ِإليااِ,ِامنِثم  ِعنِا يماء  بُنِعيوُعِا اراق 

ِالُشرطةِ  ِفرد  ِ  مة  ِِأنهِالِيهوُاِاالستقادُِإلىِم ف  ِاا د مية  ِال  اية   جبارِا دار ِع يِم ِ  مةِاماِيُظاُرلِمنِعقاتر 

ِا دقيقِسياستااِال ردِ  ِمعاا ِالتعااع ِع ى ِد ر ه ِع ه ِأنِريم ِالُمقرر  ِمن ِأع ِ ما ,ِ ِإليِه ِالتردية ِفي ِا تط ِ اع الئن

ِِ-ِالوظائف ااِع هِ خ يِا د هِإليِا ح  ِإالِإثاِ اعِدوامُِِأتوليةٍِِع يِداع  ٍِِيقوهُِِ-اأالىِمقااِاالستمراُرِفىِالخ مة 

العامطِفيِِإدامةِالمواانةِبينِحقِالوظي يةِبقص ِ ِحيا  ه،ِإالِأعِهملِالقاع  ِد ِأرسيِحمايةِل عامطِ الأِِا  يرِهوِا   أ

ِالقوانين ِ    ه ِدستورة ِحق ِاهو ِالمقاس ِِالعمط ِالم اع ِفي ِااضعام ِموظ ياا ِا تيار ِفي ِا دارية ِالهاات ِاحق ،

اإثاِ اعِالمشر ِ,ِِبدلبانااِهيِالملئولةِعنِ صريفِأمورِال الةِا لييرِالمرافقِالعامةِع يِاجهِيدققِالصال ِالعاه

بل  ةِ ق يريةِأاج ِفيِا تيارِموظ يااِممنِِ-امنِبيقااِااار ِال ا  يةِِ-ريةِد ِاعترفِفيِهملِالمواانةِل هااتِا دا

 رةِفيامِالصالحيةِلشغطِ   ِالوظائفِ ديِردابةِالقضاءِع يِندوِيدققِالصال ِالعاهِإثاِماِ الِدرارهاِمنِإساء ِ

ِ ِبانتااءِ  مة ِالمواانةِ لقطِناائيا ِفإعِهمل ِالُشرطةِ استعماأِالل  ة، ِالمشر ِحقِالم ِِفردُ ِفىِالخ مةِ  طِله البقاء 

ِ ،ِاي وعِِد ِحققِ طِماِ   هِلهِالقانوعِمنِحقوقِال ردُِ،ِإثِي وعِعشرينِسقةًِ  مةًِفع يةًِ,ِماِلمِ قتهِ  متهِللبٍ ِ  رب

ِ،ِامنِثمِاج ِع يِالقاضيِا دارةِ ِ قررلِا دار  ِلما ِر  ِعِيتركِلإلداأالقوأِال صطِفيِم ِالخ مةِبع ِانتااءِأج اا

المينِ قررِإنااءِ  متامِطبقاِل قانوعِمنِ رالِتالداِلالستمرارِفيِ  متااِالم  ِأاِالم دِِا فرادِ بينِمنِتختارِلِملاحةًِ

ِفيِثل  ِع ياا ِبغيرِردابة ِلتدقيقِأه افاا ِبام ِالقانوعِاالستعانة ما ل  يثـت من األوراق أن اإلدارة  د ِ,ِالتيِأجااِلاا

,ِإالِِ، و صدت من  رارئا االنتاام من شخص بذاته واستهدفت غاية أخرى غير الصالح العام, أساءت استعمال السلطة 

ِأمامقاِهويةبِمنِرأ هِ ِإليهِ،ِفع يااِأعِ ضمب ِالُمشار  ِلااِهماِا تطب تالداِلالستمرارِأعِالهاةبِا داريةبِإْعِأرادْتِأعِنُقررب

ُِمقِفيِ  متاا ِ انْيِد ِأعم ْيِ,ِام  بهِالوظي ي  ِ،ِ ماي اًِ جراء  ِإثا ِع ىِما ِبيقهِابينِمنِأناْيِ  متبامِ،ِل ودوف  ارنٍة

ِ,ِ ِالدائط  ِالعامة ِعرضب دانوناًِ,ِأهِأنااِد ِد ِاندرفْيِبااِضاربةًِبالمص دة  ااِالصدي ِ  المخولةِلااِدانوناًِع ىِاجا  الُل  ةِب

ِم ِ  اية  ِإلىِ قارير  ِمنِال هوء  ِفالِمقاصب ,ِ ِ  عْط ِلم ِاأناا ِ اعِأما ِإثا ِما ِلتقريرب ,ِ ِااستصداب اا تالداِنِأنايْيِ  متُه

ِِلالستمرارِفيِ  متاا مرا ة ِدانونيةِالِيهةواِالملاكِبااِبتغييرهاِإلىِاضمِأدنىِمنِع مهِ,ِإثِبااِيلتقُرِلما ِالشأع 

ِفىِالترديةِاالعالااتِاال صطِمةنِالوظي ةِحل ِبِأاِأع ىِ، ِع يهِدضاًءِِباعتبارهاِدراراتِإداريةِ  ثرِمآالً ِ،الُملتقر 

ِ,ِ ِفىِهماِالشأع  ِا دار   ِلهاة  ِالُمقررب ِاال تيارب ِأع  القائمِع يِأسسِالتق يرِالتيِاردتِفيِِاال تيارُِإنماِيرادُِبهِابُدلباع 

ِلهِنصوصِالقانوعِ ِالتق يمية   ةِبيقهِ،ِامنِبينِأدرانهِممنِ هواِالمقارنةِاالم اضِع ىِالقدوِالمشارِإليهِس  ااالقرارات 

،ِ نااِاظي ةِعامةِدائمةِع يِ  اف ِال رصِأماهِ طِمنِيري هاِِليسِا تياراِمقبيِالص ةِبغيرلِمنِامالئهاوِ،ِفِابيقام

،ِفالِيهواِا تيارِا دنىِفيِعقاترِالتق يرِ  ضالِلهِع يِا ع ىِفياا،ِفاوِا تيارِليسِمر ب اِب افةِا ح اهِِب  ايته

،ِفالِيهواِفيِبياعِس  ةِالهاةِا داريةِفيِاال تيارِِبطِهيِا ساكِالوحي ِالمةِيقوهِع يه,ِطِفقِا فرادِ المقظمةِلشئوعِ

ِ ِ االدتصارِع يِأح اه ِ"77ِالماد   ِمنِِ"(5ُم رراً ِا ماركِفيِإطارل ِالل  ة ِهمل ِع يه ِ قوه ِاإي اأِما ِلل  تاا بيانا

ِالقانوع ِفي ِالوارد  ِالتق ير ِعقاتر ِمن ِلاا ِالدا مة ِِالضوابط ِمخت فِ، ِفي ِع يِاضعاا ِحريصا ِالمشر  ِ اع االتي

ِ,القصوصِالمقظمةِلشئوعِ ل يِالِي وعِالتق يرِدائماِع يِمعاييرِشخصيةِل قائمِع يِإت ارِدرارِإنااءِالخ مةِِا فراد 

ِيتبينُِ،ِِبا حالةِإليِالمعاشِأاِم ها ِبعالي هِ, ِالموض   ِع ىِالقدو  ِالتقييم  ِعقاتر  ِاأنهِبُم العة  أنااِالِ ع اِأعِِالِسيما

ِ قاري ِأْعِفص ْيِفيهِبإع اد  ِا دارية  ِل هاة  ُِملتو ِأدائ هِ,ِاهوِأمٌرِسبقب ِالُم عىِادياك  ِ  اية  ِ ق ير  ِ ردي اًِلعقاتر  ِ  وعب ر 

درجة وفي  100درجة من  40 د افادت بأن مجموع درجات التايي  الخاصة بالمدعي ولما كانت الجهة اإلدارية ,   ايت هِ

عام  %94،  2014عام  %90)  ابل وعلي النحو الثابت من االوراق نجد ان المدعي  د حصل علي  ارير سرية الما

, 2016عام  94%،  2015 ه الوظيفيَّ يز  ه فى العملر وتم  كما أن الثابت أنه ل  يحال إلى  ( , بما ي عكس  إنضـا  ه وإنتظام 

ِرد هاِع ىِموضو ِ ِناحيٍة أخرىومن  المحاكمات الجنائية ومجالس التأديب من  ـل ، ِفىِمعرض  ؛ِفإعِالهاةبِا دارية 

ِهملِ ِع ىِتدة  ِالتىِ ُ لُط ِا اراُق ِأعِ ُق هب ِداعب ِالُم عىِ, ِ  مة  ِإنااء  ِ سبا   ِشارحٍة ُِمم ر ٍ ِبتق يم  ِا ت ْي ال عو ِد 

ِثل ِفىِِ قييمه,ِ ماِأنااِلمِ ُق ْهُِملتق اٍتِمنِشأن ااِالتأثيُرِس باًِع ىِِا سبا ِ  ,ِالوِأعِهقاكِماِي ثرِس باًِع يااِ,ِلرأيقاِأثرب

ِبهِِ,ِ ِ,ِاهوِماِ ُرسْيِا اراُقِعنِالق ق  ِ  ايت هِاللرية  من ساباة تو يع عدد أما بةأنر ما أ ارت ه الجهة  اإلدارية   قارير 

لة ومن الةخصيات المعو ة جزاء مسلكي وانة غير منتظ  بالعمل وغير مل  بأعما 1جزاء انضـا ي علي المدعي و  69



 

 

سـق مجازاتة لمخالفتة  واعد الضـط والربط العسكري لتركة مكان عملة بمركز النظ   23/1/1992للعمل وبتاريخ 

والمعلومات وتواجدة بدون مـرر مع شاياة بطر ة ادارة المرا ـة ياومان بعرض ساعات ومسلتزمات للـيع علي 

واعتيادة الحصول علي ز وعةر ايام من الحافز مافا الية سوء الحالة الصحية ايام حج 3موظفي االدارة وت  مجازاتة 

ِِأن الجهة اإلدارية ل  تـين الجزاءات اإلنضـا ية التى و  عت عليه خالل فترة عمله على وجه الد ةاجازات مرضية فنجد 
معهِإنااءِ  متهِإلىِالد ِالم ِيتمِِةِماِي ي ِع ىِعشرينِعاماًِةِلماِفإنااِالِ قمِعنِ راجهِعنِمقضىِالواج ِالوظي ى

 ماِانةِالِيهواِالعقا ِع يِثاتِال عطِمر ينِ ماِاعِالدقِفيِالدصوأِع يِاالجاا ِالمرضيةِحقِ   ةِبإحالتهِل معاشِ

القانوعِانظمةِاالِيع ِسبيطِلتوديمِاله اءِااِانااءِالخ مةِالهاةِاالدار ِا خاثِما را ِحاأِع هِالق ر ِالصديةِل عامطِ

ِِكما أنه من الناحيةر التنظيميةر ِ،ِفقظمِالقانوعِماِيتبمِاليسِمقااِانااءِالخ مةِ ِردم  ِال ا  ية  ِااير  للقة 4786ِِ؛ِفإعِدرارب

ِهيئة 2016ِِ ِأفراد  ِ  مة  ِلم    ِالتقييم  ِعقاترب ِح د ِاإعِ اعِد  ,ِ ِإناائ اا ِأا ِالخ مة  ِلم    ِالُشرطة  ِأفراد  ِ قييم  ِلهقة  بتش يط 

ِأدنىِِالُشرطةِ  ِ د  ٍ ِإلياا ِالوتوأ  ِالواج ب ِال رجةب ِ,ِف مِيُد ْد ِفىِالخ مة  ِاالستمرار  ِمعاييرب أاِإناائ ااِ،ِييرِأنهِلمِيُقظُم

ِبينِالمُِ ِبالُم اض ة  ِ،ِل قوأ  ِفىِالخ مة  ِ،ِ ماِأنهِلمِيُعيْنِع داًِلالستمرار  ِفىِالخ مة  ِالتقييم  ِمدط  ِالشرطة  ِفرد  قي مينِالستبقاء 

ِمنِِفىِضوءِ  ِ  مة  ِاإنااء  ,ِ ِفىِالخ مة  ِااستمرارِالدات ينِع ىِأعالها ,ِ ام ِ قييم  ِعق ب ِع ياا ِالتىِيدص وعب ال رجات 

ِ,ِاسي اًُِمل  اًِمقااِع ىِردبة ِ ِا دارية  ِالهاة  ِا مُرِسالحاًِفتا اًِبي    ِ,ِلي وعب ِالمعايير  ع اهمِ,ِاهوِماِي شُفِعنِيموض 

ِالُمقتمينِلخ مت اا ِ,ِاهوِأمٌرِيتعيُنِِا فراد  ,ِإْعِشاءْتِأع متامِاظي ياًِادتماِماِيد وِلااِمتىِمضْيِالُم  ُِالُمقرر ُِل خ مة 

ِ ِالقضاء  ِ ماي اًِلردابة  ِااضدٍةِلال تيار  ااِعقهِ,ِفالمص دةُِالعامةُِ قتضىِاضُمِمعايير  ِأعِ قأ ِبق ل  ِا دارية  ع ىِالهاة 

استقاداًِلام ِالصادر ِ  ِفىِدالٍةِالقانوُعِرائ ُهاِ.ع ىِالقرارات  ِماِيهُ ِأْعِي وعب ِ,ِاهوِأدطُّ ِلِالمعايير 

 

ئا  وبأعمال  واعد ر ابنة المةنروعية علني ومن جماعر ما تادم  ؛  َ  الانرارر المطعنونر فينه تفنيندا يسنتريح  بنه ضنمير  أسنـا

اسنط ةنروعيةر م  هنا ووزنتنه بمينزانر الم  ةً غينر   اسنطٍة , وو نر  لنديها االعتاناد  ووجدانثها راحة  من أدى األمانة  علنى وجهر

تعيناً من    ال ه ، ويغدو م  سناعدر وزينرر الداخلينةر لاطناعر األفنرادر ر ن  اضاء بعدمر كفايترها إلصدارر لسننةر  1448بإلغاءر  نرارر م 

ه , وإلغناءر  المطعون فيه بإنهاءر خدمته بإحالتره إلى المعاشر اعتـاراً من تناريخر  30/6/2017الصادرر بتاريخ  2017 صندورر

 ما عساه أن يكون   د ترتب  عليه من آ اٍر . 

 

ِ:ِ(التعويض الثاني ) ومن حيث أنه عن الطلب 

هِبإنشةةاءِلهةةاعِالتوفيةةقِفةيِبعةةضِالمقااعةةاتِالتةيِ  ةةوعِالةةوااراتِاا شةةخاص2000ِللةقه7ِِالقةةانوعِردةةمِِاحيةوِأع

"ِيقشاِفيِ ةطِااارلِأاِمدافظةهِأاِهيئةهِعامةهِاييرهةاِمةنِِ(ِمقهِع يِأع1االعتباريةِطرفاِفيااِيقهِفيِالماد ِردمِ 

ا شخاصِاالعتباريةِالعامةِلهقهِأاِأ ثرِل توفيقِفيِالمقااعاتِالم نيةِاالتهاريةِاا داريةِالتيِ قشاِبةينِهةملِالهاةاتِ

ِابينِالعام ينِبااِ،ِأاِبيقااِابينِا فرادِاا شخاصِاالعتباريةِالخاتةِ"ِ.

(ِمنِثاتِالقانوعِسالفِالم رِع يِانهِ"ِع اِالمقااعاتِالتيِ  وعِااارلِال فا ِاا نتاجِالدربةي4ِا قهِالماد ِردمِ 

أاِأةِمنِأجا  ااِطرفاِفياةاِا ةمل ِالمقااعةاتِالمتع قةةِبةالدقوقِالعيقيةةِالعقاريةةِا  ة ِالتةيِ  ردهةاِالقةوانينِبأنظمةةِ

ةِباةاِ،ِعةنِطريةقِلهةاعِدضةائيةِأاِإداريةهِأاِيت ةقِع ةيِ اتةِ،ِأاِ وج ِفضااِأاِ لويتااِأاِنظرِالتظ ماتِالمتع قة

فضااِعنِطريقِهيئاتِ د يمِ،ِ توليِال هاعِالمقصوصِع يااِفيِالماد ِا الةيِمةنِهةماِالقةانوعِالتوفيةقِبةينِأطةرافِ

ِالمقااعاتِالتيِ خضمِ ح امهِ"ِ.

قبةطِالة عو ِالتةيِ رفةمِابتة اءِإلةيِالمدةا مِ(ِمةنِالقةانوعِسةالفِالةم رِع ةيِانةهِ"ِ.........ِالِ 11 ماِ قهِالماد ِردمِ 

بشاعِالمقااعاتِالخاضعةِ ح اهِهماِالقةانوعِإالِبعة ِ قة يمِط ة ِالتوفيةقِإلةيِال هقةةِالمختصةةِافةواتِالميعةادِالمقةررِ

ِ ت ارِالتوتيةِ،ِأاِالميعادِالمقررِلعرضااِداعِدبوأِ"ِ.

(ِاللةابقِبياناةاِفانةهِيتعةينِدبةطِال هةوءِإلةي4ِقهِالماد ِردةمِ انهِفيماِع اِالمقااعاتِالملتثقالِبِ؛ِام ادِهملِالقصوص

القضاءِفةيِأةِمةنِالمقااعةاتِالتةيِ قشةاِبةينِا دار ِأاِا شةخاصِاالعتباريةةِالعامةةِأاِالعةام ينِباةاِأعِي هةاِتةاح ِ

انتظارِالمواعي ِالشأعِإليِعرضِن اعهِإليِلهقهِالتوفيقِالمختصةِالمقوطِبااِإت ارِالتوتيةِالالامةِفيِهماِالشأعِا

ِالمقرر ِ ت ارِالتوتيةِأاِعرضااِداعِدبوأِ.

ط بةاِل تعةويضِالهةابرِِأدةاهِدعةوالِدة ِأعِالمة عيِ؛ِفةاعِالثابةيِمةنِا اراقِوبتطـيق ما تادم علي و ائع الننزاع الما نل

ِردمِل ضررِمنِت ارِدرارِ ا فراد  ِلق ا ِ  ِال ا  ية  ِااير  ُِملاع   1448ِِدرار  ِ  متةهِالم 2017ِللةقة  عةوعِفيةهِبإناةاء 

ِبتاريخِ ِالصادر  ه2000ِللةقه7ِِأةِفةيِ ةاريخِالحةقِع ةيِالعمةطِبأح ةاهِالقةانوعِردةم30/6/2017ِِبإحالت هِإلىِالمعاش 

الماثةطِمةنِِال  ة هِ،ِالماِ انيِأاراقِال عو ِد ِ  يِمنِ ق يمِأةِدليطِي ي ِاستثقاء1/10/2000ِالم بقِاعتباراِمنِ

ع ةةيِهةةملِال هقةةةِِهةةماِال  ةة ِقةة هِمةةاِي يةة ِعةةرضيلةةمِِأعِالمةة عيفيةةقِالمقااعةةاتِ،ِ مةةاِاجةةو ِالعةةرضِع ةةيِلهقةةهِ و



 

 

مباشةرلِأمةاهِهةملِالمد مةةِداعِالعةرضِع ةيِال هقةةِالمشةارِإلياةاِيعة ِمخال ةاِِال  ة ِهةمامنِثمِفاعِإدامةِاالمم ور ِ،ِ

ِ.بغيرِال ريقِالقانونيِِلرفعهِهماِال   بع هِدبوأِمماِيتعينِمعهِالد مِ ح اهِالقانوعِاللالفِث رلِ،ِ

ِ
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 

 .نما يراقب مدى مطابقة تلك األعمال للدستور والقانوناختصاصاتها ، وإ
 

لزم والجهة اإلدارية يومن حيث إن المدعي وقد أجيب إلى بعض طلباته وأخفق في البعض اآلخر فإنه  -
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية.186المصروفات مناصفة عمالً بحكم المادة )

 
 –فلهذه األسـاَ  -

 

 حكمت المحكمة: 

م فيمنا تضنمنه منن إحالنة المندعي 2017لسنة  1448بإلغاء الارار ر    الموضوعى وف شكالً، الطلب االولباـول  -اوال :

  باألسـاَ واردعلى النحو الللمعاش، مع ما يترتب على هلك من آ ار 

المتدعى  وألزمتتم 2000لسننة  7رسنمه الانانون ر ن   النذيالطرينق  إتـناعشنكال لعندم  الثناني الطلنببعدم  ـول  - انيا :
 مناصفة ً.المصروفات  اإلدارةجهة و
 
 

 

 


