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 احملكمة الدستورية العليا

ـــــة المنعقـــــدة یـــــوم الســـــبت  ، م٢٠٢٠ســـــنة  فبرایـــــرمـــــن  األولالجلســـــة العلن
عالمواف   هـ. ١٤٤١سنة  اآلخرةمن جماد  السا
 رئيس احملكمة        السید المستشار سعید مرعى عمرو برئاسة

م السادة المستشارن: دمحم خیر طه النجار ورجب عبد الح وعضوية م سل
تور حمدان  تور دمحم عماد النجار والد تور عبدالعزز دمحم سالماحسن فهمى والد ن والد

تور طارق عبد الجواد شبلو     نواب رئيس احملكمة         الد
شر  وحضور تور/ عماد طارق ال   رئيس هيئة املفوضني السید المستشار الد
ع وحضور    السرأمني             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت احلكم اآلتى
ــا    مــة الدســتورة العل  ٣٤لســنة  ٥٣بــرقم فــى الــدعو المقیــدة بجــدول المح

ة "دستورة" مهـا الصـادر، قضائ ح مـة القضـاء اإلدار  بجلسـة  عد أن أحالت مح
ة ٦٢لسنة  ١٦٦١٧ملف الدعو رقم ، ١٩/٦/٢٠١١   .قضائ

  املقامة من 
  لــــــــــــــــــىسعاد زایــــــــــــــد رزق ع -١
م -٢ م حجـــــــــاج إبراه   دمحم إبراه
م -٢ م حجاج إبراه   زنب إبراه

  ضــــد
  وزـر الدفـاع واإلنتــــاج الحرـــى -١
القوات المسلحة -٢   مدیر إدارة التأمین والمعاشات 
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  راءاتـاإلج
ـــلمـــن  عشـــر الثـــامنبتـــارخ  مـــة ورد إلـــى، ٢٠١٢ســـنة  أبر تـــاب المح   قلـــم 

ـــا،  ة،  ٦٢لســـنة  ١٦٦١٧ملـــف الـــدعو رقـــم الدســـتورة العل  قضـــتعـــد أن قضـــائ
مــــة القضــــاء اإلدار  ضــــات  – مح ــــدائرة التاســــعة تعو ــــى  –ال ــــدة ف بجلســــتها المنعق

ــه ســنة  مــة أوراقهــاوٕاحالــة  ،وقــف الــدعو ب ٢٠١١التاســع عشــر مــن یون  إلــى المح
مـن قـانون ) ٥٢ادة (ــــــالمفقـرة األولـى مـن ال ةـــــــللفصـل فـى دستور اــــــــالدستورة العلی

ـــــالتقاع ــــوات المســــل دـ ــــأمین والمعاشــــات للق ــــم والت ــــانون رق الق لســــنة  ٩٠حة الصــــادر 
١٩٧٥.  

  

رة ا الدولة مذ م یها طلبت ف ،وقدمت هیئة قضا   .الدعو  برفضالح
، أودعت هیئة المفوضین تقرًرا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مــــة  حــــوالنوُنظــــرت الــــدعو علــــى  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــاحملكم
  عد االطالع على األوراق، والمداولة.

وســــائر  اإلحالــــة مــــــــحبــــین مــــن تعلــــى مــــا ی –حیــــث إن الوقــــائع تتحصــــل   
ةأن فــى  –األوراق  قــد أقــاموا الــدعو رقــم ــانوا ، المــدعین فــى الــدعو الموضــوع
مــــــة القضـــــاء اإلدار  ٦٢لســـــنة  ١٦٦١٧ ة، أمـــــام مح الــــــدائرة التاســــــعة  –قضــــــائ

ضــــات  ــــم بتعــــوض الوف-تعو طلــــب الح ى ـــــــــــــــــــــاإلضاف والتــــأمین اة والتــــأمینــــــــــــــــ، 
م م حجاج إبراه وصرف معاش شـهر  ،المستح عن وفاة المرحوم/ مصطفى إبراه

ـــة األولـــى عـــن وفـــاة نجلهـــا مـــن ـــة جبـــًرا لألضـــرا ،تـــارخ الوفـــاة دائـــم للمدع ر الماد
ـــم ــة التــى لحقــت بهــــــ ـــمــن ج واألدب ـــراء موتــــــ ـــأثنــاء الخدم هــــــ ســببها.ــــــ رة، و  ة العســ

ـــة األولـــى، وشـــقی الثـــانى وذلـــك  ـــأن نجـــل المدع الثالثـــة، و علـــى ســـند مـــن القـــول 

٣٦ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 



ـــان قـــد تـــم تجنیـــده م،  م حجـــاج إبـــراه  ـــالقوات المســـلحة المرحـــوم/ مصـــطفى إبـــراه
ـــارخ  ـــه تـــوفى ٨/١/٢٠٠٧بت ، إال أن ســـالح الحـــرس الجمهـــور إلـــى ، حیـــث ُألحـــ 

احة الخـــاص بنـــاد  ،رحمـــة هللا تعـــالى أثنـــاء خدمتـــه انة حمـــام الســـ صـــ قـــوم  وهـــو 
ار الكهرائى، وقد انتهى التحقی الـذ أجرتـه  ،الحرس الجمهور  الت سبب صعقه 

ـــادة ا ق م واإلدارة  ة التنظـــ زـــةشـــع ـــة المر رة، إلـــىالع لمنطق ور  ســـ ـــاة المـــذ أن وف
ـــذ ارتـــأت معـــه إدارة التـــأمین والمعاشـــات  ســـببها، األمـــر ال حـــدثت أثنـــاء الخدمـــة و

افـأة الخدم ه ـــة لورثتـــة اإللزامیـــللقوات المسلحة صرف التأمین والتأمین اإلضافى وم
ًعـا، وقـد اسـتندت فـى ة)، إال أنها رفضـت صـرف المعـاش لهـم جمــن الثالثــ( المدعی

ــة  ور، لحصــولها علــى  األولــى (األم)عــدم اســتحقاق المدع لمعــاش عــن نجلهــا المــذ
مـــة القضـــاء اإلدار و معـــاش أكبـــر عـــن زوجهـــا.  عـــد استعراضـــها  ،قـــد تـــراء لمح

ــــأمین والمعاشــــات للقــــوات المســــلحة الصــــادر ٥٢للمــــادة ( ) مــــن قــــانون التقاعــــد والت
القــانون رقــم والم ١٩٧٥لســنة  ٩٠القــانون رقــم  ، والمــادة ١٩٨٤لســنة  ٥١ســتبدلة 

التــــى اســــتندت إلیهــــا الجهــــة  )٥٢) منــــه، أن نــــص الفقــــرة األولــــى مــــن المــــادة (٦٤(
) مــن دســتور ١٢٢، ٣٤، ١٧(تخــالف المــواد  اإلدارــة فــى حرمــان األم مــن المعــاش

ــــــة لخــــــدمات التــــــأمین االجتمــــــاعى ١٩٧١ســــــنة  ــــــة الدول فال ، التــــــى نصــــــت علــــــى 
ــــات والمعاشــــات؛ وحما ــــانون قواعــــد مــــنح المرت عــــین الق ــــة الخاصــــة، وأن  ــــة الملك
ــنظم حــاالت االســتثناء منهــاوالمعاشــات والتعو  ، ٣٥، ١٧(المقابلــة للمــواد  ،ضــات و

ما تخالف  ١٢٨ ) من اإلعالن الدستور الصـادر ٦المادة (من الدستور الحالى)، 
ــة الخاصــة ،٢٠١١مــارس ســنة  ٣٠ بتــارخ ــة الملك حما (المقابلــة للمــادة  المتعلقــة 
بتــــــارخ مــــــن الدســــــتور الحــــــالى)، ومــــــن ثــــــم فقــــــد قضــــــت بجلســــــتها المعقــــــودة  ٣٥
مـــة للفصـــل فـــى دســـتورة ، ١٩/٦/٢٠١١ ـــدعو وٕاحالتهـــا إلـــى هـــذه المح بوقـــف ال

ه.   النص المشار إل
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مین والمعاشــــات للقــــوات ) مــــن قــــانون التقاعــــد والتــــأ٥٢وحیــــث إن المــــادة (  
القـانون رقـم المسـلحة ال القـانون رقـم  ١٩٧٥لسـنة  ٩٠صـادر  لسـنة  ٥١والمسـتبدلة 

إذا تــوافرت فــى أحــد المســتحقین شــرو االســتحقاق ألكثــر  تــنص علــى أنــه " ١٩٨٤
ام هذا القانون أو قانون التـأمین االجتمـاعى أو الخزانـة العامـة  ًقا ألح من معاش ط

ستح منها إال معاًشا واحًدا ة االستحقاق وفًقا لل ،فال    ترتیب اآلتى:وتكون أولو
  المعاش المستح عن نفسه. -١
  المعاش المستح عن الزوج أو الزوجة. -٢
  المعاش المستح عن الوالدین. -٣
  المعاش المستح عن األوالد. -٤
  المعاش المستح عن اإلخوة واألخوات. -٥

انت المعاشات مستحقة من المنتفعین أو أصحاب المعاشـات مـن فئـة  وٕاذا 
ستح ال   معاش األسب فى االستحقاق.واحدة ف

ــه    ــا لمــا تقــدم عــن المعــاش اآلخــر أد إل وٕاذا نقــص المعــاش المســتح وفًق
  الفرق من هذا المعاش".

  

ــام حظــر  " علـى أنــهذاتــه ) مـن القــانون ٥٣وتـنص المــادة (   اســتثناء مـن أح
یجمـع المسـتح بـین الـدخل مـن  ،)٥٢، ٥١الجمع المنصوص علیها فى المادتین (

ة:العمل وال   مهنة والمعاش أو بین المعاشات فى الحدود اآلت
ــــه  –ب  .......... -أ  مــــا ال یجــــاوز مائــــة جن یجمــــع المســــتح بــــین المعاشــــات 

المادة ( الترتیب الوارد  مل المعاش إلى هذا القدر  ) مـن هـذا القـانون. ٥٢شهرًّا و
  "........... -........ و  -............. هـ  -.........  د  -ج 

  

مــنح المســتحقون عمــن  علــى أنــه ) مــن ذلــك القــانون ٥٩وتــنص المــادة (    "
فقـد مـن المجندی سـبب الخدمـة معاًشـا شـهرًّا مقـداره عشــــــیتوفى أو   ،رة جنیهـاتــــــن 
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مـنح المسـتحقون  ـة ف ن المتوفى أو المفقود من المحتفظ لهم بوظـائفهم المدن ما لم 
عادل خمسة    أسداس أجره المدنى".عنه معاًشا شهرًّا 

  

وهـى شـر لقبولهـا،  وحیث إن المقرر أن المصلحة فـى الـدعو الدسـتورة،   
مــة   -مناطهــا  ــه قضــاء هــذه المح ــا بینهــا  –علــى مــا جــر عل ــون ثمــة ارت أن 

ـم فـى المسـألة   ـأن یـؤثر الح ة، وذلـك  ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع و
ات الم طة بهاالدستورة على الطل مة الموضوع.  رت ان والمطروحة على مح متى 

ـــه الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة ( ذلـــك ، ـــان مـــا نصـــت عل التقاعـــد قـــانون ) مـــن ٥٢و
القـــــانون رقـــــم   ١٩٧٥لســـــنة  ٩٠والتـــــأمین والمعاشـــــات للقـــــوات المســـــلحة الصـــــادر 

القانون رقم المس  ، مـن أنـه " إذا تـوافرت فـى أحـد المسـتحقین١٩٨٤لسـنة  ٥١تبدلة 
ــام هــذا القــانون أو قــانون التــأمین  ًقــا ألح شــرو االســتحقاق ألكثــر مــن معــاش ، ط
ا ....."، قــد أد  ً ســتح منهــا إال معاًشــا  االجتمــاعى أو الخزانــة العامــة ، فــال 

قها  ةتطب نجلهـا الـذ  عـن معاشاألولى إلى حرمانها من استحقاق  فى شأن المدع
سببه رة و لحصولها على معاش أكبر عـن زوجهـا، وهـو  ،اتوفى أثناء خدمته العس

ة مـة الموضـوع وثـار  ،ما یدور حوله النزاع فى الـدعو الموضـوع شـأنه لـد مح ت 
المعروضــة تضــحى فــإن المصــلحة فــى الــدعو  شــبهة مخالفتــه للدســتور. ومــن ثــم،

تحـــدد متـــوافرة،  مـــا تضـــمنته الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة ( نطـــاق الـــدعو و مـــن ) ٥٢ف
ه،القانون  من حظر جمع األم بین المعـاش المسـتح لهـا عـن وفـاة ابنهـا  المشار إل

رة متد إلوالمعاش المستح له ،سبب الخدمة العس ى غیر ذلـك ا عن زوجها، وال 
ام وردت بهذا النص.   من أح

  

قتهــــا    ــــة علــــى دســــتورة القــــوانین واللــــوائح، مــــن حیــــث مطا وحیــــث إن الرقا
ة، التــى تضــم ــام الدســتور القــائم، للقواعــد الموضــوع نها الدســتور، إنمــا تخضــع ألح

ــة، إنمــا تســتهدف، أصــًال ن إدون غیــره، إذ  ــه قضــاء  –هــذه الرقا علــى مــا جــر عل
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مـــة  امـــه، هـــذا صـــون  -هـــذه المح لكـــون الدســـتور، وحمایتـــه مـــن الخـــروج علـــى أح
ـــم، ولهـــا مقـــام  نصوصـــه قـــوم علیهـــا نظـــام الح تمثـــل دائًمـــا القواعـــد واألصـــول التـــى 

ومراعاتهـا، وٕاهـدار مـا یخالفهـا  ،لصدارة بین قواعد النظام العام، التى یتعین التزامهـاا
ارهــا أســمى القواعــد اآلمــرة اعت انــت المنــاعى  .مــن التشــرعات،  ــان ذلــك، و متــى 

مــة الموضــوع فــى الــنص التشــرعى المحــال للفصــل فــى دســتورته،  التــى ارتأتهــا مح
ة، التى تقوم فى مبناها على مخالفة نـص تشـرعى  تندرج تحت المطاعن الموضوع

اشــر لقاعــدة فــى الدســتور مــن حیــث محتواهــا الموضــوعى، ومــن ثــم  مــة ت فــإن المح
ة رقابتهـا ـهالــنص التشـرعى المحـال، علـى  القضـائ  فـى ضــوء، الـذ مــازال معمـوًال 

ام الدستور الصادر بتارخ  قة الدستورة السارة.١٨/١/٢٠١٤أح اره الوث اعت  ،  
  

ان القواعـد ١٢٨وحیث إن الدستور عهد بنص المادة (   ) منه إلى المشرع بب
ـــات المـــواطن موجبهـــا علـــى خزانـــة الدولـــة، مرت ـــة التـــى تتقـــرر  ین ومعاشـــاتهم القانون

حــدد أحــوال االســتثناء منهــا، والجهــات  افــآتهم، علــى أن  ضــاتهم وٕاعانــاتهم وم وتعو
اجاتهم الضـرورة، وتكفـل  احت قها، وذلك لتهیئة الظروف التى تفى  التى تتولى تطب
ـة  ة حما مسـئول نهضـون معهـا  ة التى یتحررون بهـا مـن العـوز، و مقوماتها األساس

معا فلهــــا أســــرهم واالرتقــــاء  م التشــــرعى للحقــــوق التــــى  مــــا مــــؤداه أن التنظــــ شــــها. 
ــام الدســتور، منافًــا لمقاصــده، إذ ــون مجافًــا أح تنــاول  االمشــرع فــى هــذا النطــاق، 

فرغها من مضمونها. ما یهدرها أو    هذه الحقوق 
  

ـــ فــى المعـــــاش،    مــة أن الحــ وحیــث إن مــن المقـــــرر فــى قضـــــاء هـــــذه المح
ر أصــل اســتحقاقه وفًقــا للقــانون، إنمــا یــنهض التزاًمــا علــى الجهــة التــى تقــرر إذا تــواف

ــده قــوانین التــأمین االجتمــاعى، علــى تعاقبهــا، إذ یتبــین منهــا أن  علیهــا، وهــو مــا تؤ
امهـا شـرو اقتضـائه عنـد انتهـاء خدمـة المـؤمن  ـالتطبی ألح المعاش الذ تتوافر 

عتبــر ال ــا للــنظم المعمــول بهــا،  ــه وفًق ــاعل بــنص القــانون فــى ذمــة الجهــة  تزاًمــا مترتً
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عة عشر  اذإ ة. و المدین مادته السا عد فى اتجاه دعم  ة،ان الدستور قد خطا  خطوة أ
ـــــة، أن تكفـــــل لمواطنیهـــــا  الدول ـــــا  ـــــأمین التـــــأمین االجتمـــــاعى، حـــــین ن خـــــدمات الت

طالتهاالجتماعى مـا فـى ذلـك تقرـر معـاش لمواجهـة  ل ــــــالعمم عـن ــــــم أو عجزهــــــ، 
ــــة خاصــــة ألمــــوال  أو شــــیخوختهم فــــى الحــــدود التــــى یبینهــــا القــــانون، وأضــــفى حما

انها، وعوائـدها، حًقـ حسـ للمسـتفیدین منهـا، فـذلك ألن مظلـة  االتأمینات والمعاشات، 
متــد نطاقهــا إلــى األشــخاص المشــمولین بهــا، هــى التــى  التــأمین االجتمــاعى، التــى 

رمــة ال تُ تكفــل لكــل مــواطن الحــد األدنــى لمع مــتهن فیهــا آدمیتــه، والتــى تــوفر شــة 
ـاة أهـم ة مناخها المالئم، ولضمانة الح فى الح روافـدها، وللحقـوق  لحرته الشخص

ملیه طهــــــراد الجماعــــــا التضــامن بــین أفــــــالتــى  ش فــى مح عــ ا، ــــــا، مقوماتهــــــة التــى 
ــد انتمــاءه إلیهــا. وتلــك هــى األســس الجوهرــة ا قــوم المجتمــع بــدونها، مــا یؤ لتــى ال 

  ) من الدستور مدخًال إلیها.٨والتى تعتبر المادة (
  

ــان األصـل فــى ســلطة المشــرع فـى مج   م الحقــــــوحیـث إنــه وٕان  وق ــــــال تنظــ
مــة  - ــه قضــاء هــذه المح قیــدها الدســتور  ،هــو إطالقهــا –علــى مــا جــر  مــا لــم 

أن یتــداخل المشــرع فیهــا هادًمــا لتلــك قیــود معینــة تبــین تخــوم الــدائرة التــى ال یجــوز 
ًما  م المشرع لح مـا سـل ون تنظ ما ینال منها، فال  الحقوق أو مؤثًرا فى محتواها 
مهــا انحــل  مــا وراء هــذه الحــدود، فــإن اقتحمهــا بــدعو تنظ ــة دســتورة إال ف مــن زاو

  ذلك عدواًنا علیها.
  

الواجــب الــوطنى فــى  وحیــث إن المشــرع تقــدیًرا منــه لمــن یتــوفى أثنــاء أدائــه  
رة ـــــاره ،الخدمـــــة العســـــ ) مـــــن ٨٦المـــــادة (وفًقـــــا لـــــنص  امقدًســـــ اوواجًـــــ اشـــــرفً  اعت

رًّا عنــه مــنح المســتحقینالدســتور،  ــام قــانون ، تقــر معاًشــا عســ ًقــا ألح ر صــرفه ط
ــــالنص التقا التشــــرعى عــــد والتــــأمین والمعاشــــات للقــــوات المســــلحة، إال أنــــه حظــــر 

علــى األم الجمــع بــین المعــاش المســتح لهــا  –دد ســلًفا فــى النطــاق المحــ –المحــال 
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رة ســبب الخدمــة العســ أ معــاش مصــدره القــانون، و  رغــم أن ،عــن ابنهــا المتــوفى 
ونه ،المعاش المستح لها عن زوجهاآخر، ومن ذلك  یرتد إلى نظام تأمینى  حال 

ــــا لحقهــــا فــــى خــــدمات التــــأم ،مغــــایر ین وأســــاس مختلــــف، األمــــر الــــذ ُعــــد انتهاًك
رمـة، لها  نالتى تضماالجتماعى،  ـاة  ـام االمخالفـة ألوذلـك ح ، ١٧، ٨لمـواد (ح

  ) من الدستور.١٢٨
  

ــة التــى أظــل بهــا    مــة قــد اطــرد علــى أن الحما وحیــث إن قضــاء هــذه المح
ة الخاصة لضمان صونها من العدوان علیها وفًقا لنص المـادة ( ) ٣٥الدستور الملك

) مـــن الدســـتور ٣٤جـــاءت متوافقـــة مـــع نـــص المـــادة (والتـــى  ،مـــن الدســـتور الحـــالى
ار أن المـال ١٩٧١الصادر عام  اعت عها دون تمییز بینها،  ، تمتد إلى األموال جم

ــةهــ مــة المال ــ ،و الحــ ذو الق ــان مــن ســواء  ان هــذا الحــ شخصــًّا أو عینًّــا أم 
ة.وق الملكـــــحق ـة أو الصـناع ة أو الفن ـان الح ة األدب اش ــــــــرف المعــــــص فـى ــــو
حة  – ة الصـح ط والمعـاییر التشـرع یـنهض  ،إذا تـوافرت شـرو اقتضـائه –الضوا

ــا مــن عناصــر ذمــة صــاحب  ــا علــى الجهــة التــى تقــرر علیهــا، وعنصــًرا إیجابًّ التزاًم
ـام قـانون التـأمین االجتمـاعــــــالمعاش أو المسـتحقین عنـه، تتح متـه وفًقـا ألح  ،ىدد ق

ــــام الدســــتور.مــــا ال یتعــــ ــــان الــــنص التشــــرعى  ارض مــــع أح ــــان ذلــــك ، و متــــى 
ـام القـانون ، إذ حظر الجمالمحال ستح صـرفه وفًقـا ألح ع بین أكثر من معاش ، 
ــــه ، أو قــــانون التــــأمین االجتمــــاعى ، أو الخزانــــة   ١٩٧٥لســــنة ٩٠رقــــم  المشــــار إل

ـــة األولــى إلـــى حرمانهـــا مـــن  قـــه علـــى المدع الحصـــول علـــى العامــة ، فقـــد أد تطب
رة ، وذلك لمجرد حصـولها  سبب الخدمة العس معاش عن ابنها الذ توفى أثناء و
ســتند صــرفه إلــى نظــام  علــى معــاش عــن زوجهــا ، حــال أن ذلــك المعــاش األخیــر 
مثــــل ذلــــك انتقاًصــــا مــــن الجانــــب  تــــأمینى مغــــایر ، وأســــاس مختلــــف ، ومــــن ثــــم ، 
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نحل النص المطعـو  ة ، و ـهاإلیجابى لذمتهاالمال عـدواًنا علـى  –والحالـة هـذه  – ن ف
ة الخاصة   .) من الدستور٣٥لنص المادة (  المخالفة ، ح الملك

  

ًمــــا جدیــــًدا ، خلــــت منــــه الدســــاتیر وحیــــث إن الدســــتور    الحــــالى قــــد أورد ح
م قة ،  ه فـــــى الفقــــــــرة األولــالمصرة السا  أنــــه ) مــن١٦المـــادة (ى مــــــن ـــا نص عل

ــة مصــابى الثــورة، والمحــارین القــدماء تلتــزم"   ،الدولــة بتكــرم شــهداء الــوطن، ورعا
ــــات أوالمصــــابین، و  مهــــا، ومصــــابى العمل ســــر المفقــــودین فــــى الحــــرب ومــــا فــــى ح

ــة، وأزواجهــم وأوالدهــم ووالــدیهم، وتعمــل علــى تــوفیر فــرص  عمــل لهــم، وذلــك الاألمن
ــ ."....علــى النحــو الــذ ینظمــه القــانون.  ك الــنص، أن الدســتور قــد ألــزمومــؤد ذل
 اـــأتى علــى رأســهم شــهداء الــوطن ، الــذین جـــادو الدولــة بتكــرم فئــات مــن الشــعب، 

صـــاب مـــنهم ،  ـــة مـــن  مـــا ألـــزم الدولـــة برعا ولـــى بهـــذه واألـــأرواحهم مـــن أجلـــه ، 
ســـبب ـــة أســـر مـــن لقـــى حتفـــه أثنـــاء أو  رة الرعا ـــم ،  الخدمـــة العســـ ـــون فـــى ح ل

ـون الـنص المحـال وقـد حظـر جمـع األم ى الحـرب، لشهداء والمفقودین فـا ومـن ثـم 
رة والمعـــاش  ســـبب الخدمـــة العســـ بـــین المعـــاش المســـتح لهـــا عـــن ابنهـــا المتـــوفى 

المــادة ( الدســتور  االلتــزامالمســتح لهــا عــن زوجهــا، مخالًفــا لهــذا  )  مــن ١٦الــوارد 
  .الدستور 

  

ــون الــنص المحــال    نطــاق المحــدد فــى ال –وحیــث إنــه فــى ضــوء مــا تقــدم 
ــام المــواد ( –ســلًفا   یتعــین مــا الدســتور، مــن )١٢٨ ،٣٥ ،١٧ ،١٦، ٨مخالًفــا ألح

ــام وســقو دســتورته، عــدم القضــاء معــه  والبنــد )٥٢( المــادة مــن )٤ ،٢( البنــدین أح

 عــــدم المقضــــى الــــنص إعمــــال مجــــال فــــى ذاتــــه القــــانون  مــــن )٥٣( المــــادة مــــن (ب)

  دستورته.

٤٣ ٢٠٢٠ سنة فبرایر ١١ فى )أ(مكرر  ٦ العدد –الجریدة الرسمیة 



ــم هــذا ثــرأ إعمــال إن وحیــث    الدولــة خزانــة تحمیــل إلــى یــؤد رجعــى ــأثر الح

اء ة أع ة مال ة ظـروف ظل فى إضاف  لـذا العـبء، هـذا حمـل تجنیبهـا تسـتلزم اقتصـاد

مة، فإن ة ح إخالل ودون  المح ـم، هـذا مـن االسـتفادة مـن األولى المدع  ُتعمـل الح

 رقـم القانون  الصادر ونهاقان من )٤٩( المادة من الثالثة الفقرة فى لها المقررة الرخصة

م هذا لنشر التالى الیوم حددوتُ  ،١٩٧٩ لسنة٤٨ ة الجردة الح  عمـالإل تارًخا الرسم

  ثره.أ
  فلهذه األسباب

مة   مت المح   : ح
عــــدم دســــتورة ) مــــن قــــانون التقاعــــد والتــــأمین ٥٢الفقــــرة األولــــى مــــن المــــادة ( أوًال: 

القـانون  والمسـتبدلة  ١٩٧٥لسـنة  ٩٠رقـم  والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 
مـا تضـمنته مـن حظـر جمـع األم بـین المعـاش  ١٩٨٤لسنة  ٥١القانون رقم  ف

رة والمعــاش المســتح لهــا  ســبب الخدمــة العســ المســتح لهــا عــن وفــاة ابنهــا 
  عن زوجها.

ــا ــام ســقو :ثانًّ  )٥٣( المــادة مــن (ب) والبنــد )،٥٢( المــادة مــن )٤ ،٢( البنــدین أح
  دستورته. عدم المقضى النص إعمال مجال فى ذاته نون القا من

ة تارًخا إلعمال آثاره. م فى الجردة الرسم   ثالًثا: بتحدید الیوم التالى لنشر هذا الح
  رئيس احملكمة          أمني السر  
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