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دعوى دستورية
2016/07

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )05( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

الصادر عن المحكمة الدستورية العليا المنعقدة مؤقًتا في مدينة رام هللا باسم الشعب العربي الفلسطيني 
في الجلسة المنعقدة يوم اإلثنين السادس عشر من أيار )مايو( لسنة 2022م، الموافق الخامس عشر 

من شوال لسنة 1443هـ.
الهيئة الحاكمة برئاسة المستشار: أ.د/ محمد عبد الغني الحاج قاسم، رئيس المحكمة.

وعضوية السادة المستشارين: أ. أسعد مبارك، أ.د عبد الرحمن أبو النصر، أ. فتحي أبو سرور، 
أ. حاتم عباس، د. رفيق أبو عياش، أ. فواز صايمة، أ. عدنان أبو وردة، أ. محمد عبد الغني العويوي، 

أ. فريد عقل.

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2016/07( لسنة )7( قضائية "دستورية".

المدعون: 
إيهاب سهيل فريد بركة/ طولكرم )993820943(.. 1
سلوى يوسف عبد الكريم حنون/ طولكرم )945485183(.. 2
محمود عبد هللا محمد حمور/ جبع - جنين )966723157(.. 3
فاتنه ياسر محمود ياسين/ طولكرم )964640957(.. 4
عفيفه محمد يوسف أبو حسنه/ طولكرم )939707675(.. 5
نزيه حسين رشيد الجمل/ طولكرم )945728996(.. 6
عصام محمد صالح رشيد عتيلي/ طولكرم )950187690(.. 7
وليد جميل إبراهيم نجار/ طولكرم )997975453(.. 8
وفاء أحمد يوسف بدران/ دير الغصون )983686064(.. 9

سعاد حسين حسن ابو خاطر/ طولكرم )980755052(.. 10
عبد الرحمن محمود عبد الرحمن جرار/ جنين )914451877(.. 11
وفاء محمد سليم كامل عمرو/ جنين )932590961(.. 12
احمد صادق احمد القرم/ جنين )999902240(.. 13
عبد هللا فايز عبد الرحمن ابو عون/ جبع - جنين )976713172(.. 14
رياض رفيق عوض عالونه/ جبع - جنين )941885154(.. 15
زياد رفيق عوض عالونه/ جبع - جنين )941885170(.. 16
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رضا حسني رضا جرار/ جنين )990691354(.. 17
منير محسن طاهر البزور/ خربة المطلة - جنين )976750430(.. 18
سحر محمد صالح ابو زينة/ جنين )993301340(.. 19
احمد خيري فالح زرعي/ دير الغصون )984960403(.. 20

وكيالهم المحاميان: غاندي ربعي و/أو محمد ربعي/ رام هللا.

المدعى عليهم:
فخامة السيد رئيس دولة فلسطين المحترم - رام هللا.. 1
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بصفته ممثاًل عن الحكومة إضافة إلى وظيفته.. 2
المجلس التشريعي الفلسطيني ممثاًل برئيسه وأعضائه باإلضافة إلى وظائفهم. . 3
رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد العام باإلضافة إلى وظائفهم.. 4
عطوفة النائب العام المحترم باإلضافة إلى وظيفته.. 5

اإلجراءات

بتاريخ 2016/10/04م تقدم المدعون بواسطة وكيليهم بهذه الدعوى الدستورية رقم )2016/7( للطعن 
في: 

1-  عدم دستورية المادة )9( من قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م.
2-  عدم دستورية المادة )12( من القرار بقانون رقم )2007/5( بشأن تعديل قانون التقاعد العام 

رقم )7( لسنة 2005م.
تستند الدعوى إلى األسباب التالية:

التعيين . 1 عند  عليهم  وانطبق   2000 العام  قبل  والتعليم  التربية  وزارة  في  تعينوا  المدعون 
قانون التقاعد المدني األردني ساري المفعول، وتم خصم )2%( من رواتبهم لغايات التقاعد، 
وصدر قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته فأصبح يقتطع منهم )10%( معادلة 
من   )112( المادة  لنص  مخالفة  وشكل  التقاعدية  بحقوقهم  المساس  إلى  أدى  ما   )%3+%7(

قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م.
بشأن . 2 2007م  لسنة   )5( رقم  بقانون  القرار  من   )12( للمادة  وفًقا  المدعين  مستحقات  تَُسوَّ  لم 

تعديل قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م حيث ألغيت المادة )118( من القانون األصلي 
واستبدلت بالنص التالي: "تسري أحكام هذا القانون بتعديالته على كافة حاالت التقاعد اعتبارا 
من 2006/09/01م ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام الذي كان منتفعاً به".

لقد خالف انتقال المدعين من نظام التقاعد المدني إلى نظام التقاعد العام الحقوق المكتسبة لهم . 3
التي ترتكز إلى مبادئ العدالة واستقرار المراكز القانونية لهم.

المعدل . 4 األساسي  القانون  من   )9( المادة  نص  دستوريتها  بعدم  المطعون  المواد  خالفت  لقد 
لسنة 2003م وتعديالته، حيث تمت التفرقة على أساس السن بين انطباق نظام تقاعد وآخر دون 

مراعاة مصلحة المدعين وحقوقهم المكتسبة.
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التي نصت على: . 5 وتعديالته  2003م  لسنة  المعدل  األساسي  القانون  )117( من  المادة  مخالفة 
"ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند االقتضاء في غير 
المواد الجزائية النص على خالف ذلك"، فداللة االقتضاء هنا الزمة للحق المكتسب غير نافية له 
أو معدلة عليه، فتكون مخالفة تلك المادة من القانون األساسي صريحة في المواد المطعون فيها.

التمس المدعون الحكم بعدم دستورية المادة )9( من قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م، . 6
وعدم دستورية المادة )12( من القرار بقانون بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )7 لسنة 2005م(، 
وإلغاء اآلثار التي تترتب على تطبيقهما لمخالفتهما القانون األساسي، وإعادة المدعين إلى نظام 

التقاعد المدني.
شكاًل  الرد  واجبة  الدعوى  بأن  تلخصت  جوابية  بالئحة  العام  النائب  تقدم  2016/11/07م  بتاريخ 
وغير مسموعة قانوًنا، وال تستند إلى أساس قانوني سليم، وأنها واجبة الرد لعدم االختصاص، وعدم 
صحة الخصومة، وللجهالة الفاحشة في مضمونها، والتمست النيابة العامة في نهاية الالئحة الجوابية 

رد دعوى المدعين شكاًل و/أو موضوًعا.

المحكمة

المدعين،  المقدمة من  اللوائح  قانوًنا، واستظهار ما تضمنته  بعد االطالع على األوراق والمداولة 
نجد أن اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا طبًقا ألحكام الدعوى األصلية المباشرة وفًقا لنص 

المادة )1/27( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته، وموضوعها: 
الطعن في عدم دستورية المادة )9( من قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م التي نصت ( 1

على أنه: "ال ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتية: 1. موظفو القطاع العام فوق سن "45" سنة 
عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، ويستمر هؤالء في المساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية 

حسب القوانين الخاضعين لها". 
تعديل ( 2 بشأن  2007م  لسنة   )5( رقم  بقانون  القرار  من   )12( المادة  دستورية  عدم  في  الطعن 

قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته التي تنص على أنه: "تلغى المادة )118( من 
القانون األصلي وتستبدل بالنص التالي:

2006/09/01م أ.  التقاعد اعتباراً من  القانون بتعديالته على كافة حاالت  تسري أحكام هذا 
ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام الذي كان منتفعا به".

وحيث إن أساس مبدأ نظام التقاعد هو تمتع المواطن بشبكة حماية اجتماعية مناسبة ومستوى معيشة 
العامة جزًءا من حقوقه  الوظيفة  التقاعدية لكل من خدم في  التقاعد، حيث تشكل الحقوق  مقبول بعد 
األساسية، وتجسد تطور مفهوم حقوق األنسان، لذلك جاءت قوانين التقاعد المتعددة تعبيًرا عن بناء 

أنظمة متكاملة للحماية االجتماعية وآلية فعالة لضمان حفظ كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له.
وحيث إن دولة فلسطين ورثت أنظمة تقاعد مختلفة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وال يزال 
إلى حقب  تعود  التي  والتشريعات  القوانين  يعتمد على مجموعة من  التقاعد  القانوني ألنظمة  التنظيم 
تاريخية مختلفة، فإن المحكمة وباستقراء ما ورد في هذه القوانين تبين الحقوق التقاعدية الواردة فيها 

على النحو اآلتي:   
قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته:  أ( 

الموظفون  أ.  اآلتية:  الفئات  القانون  هذا  بأحكام  ينتفع   .1  :)8( المادة  نص  وفق  المنتفعون    -1
العامة.  الموازنة  من  رواتبهم  يتقاضون  الذين  الفلسطينية  األمن  قوى  وموظفو  المدنيون 
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تدفع  والذين  الخار	،  في  يتولون مسؤوليات  الذين  الفلسطينية  التحرير  منظمة  موظفو  ب. 
رواتبهم من الموازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى. 	. موظفو 
الهيئات المحلية والمؤسسات العامة التي تطلب صراحة االشتراك بنظام التقاعد وفقاً ألحكام 
هذا القانون. 2. يجوز لمؤسسات العمل األهلي والمجتمع المدني االشتراك لشمل موظفيها 
بهذا القانون وينظم ذلك بالئحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن. واستثنت المادة )9( 
بأحكام ينتفع  "ال  أن:  على  القانون حيث نصت  هذا  بأحكام  ينتفع  ال  من  القانون  ذات   من 
تنفيذ  العام فوق سن "45" سنة عند تاريخ  القطاع  1. موظفو  الفئات اآلتية:  القانون  هذا 
التقاعدية حسب  المنافع  والحصول على  المالية  المساهمة  في  القانون، ويستمر هؤالء  هذا 
القوانين الخاضعين لها. 2. المشترك المعين أو المنقول للعمل في مؤسسة أو هيئة ال يخضع 

موظفوها ألحكام "هذا القانون.".
ويقتطع المحددة  المنافع  نظام  ملزمان:  نظامان  يوجد  التقاعدي:  الراتب  االقتطاع من   2-   نسبة 
 )%3( بنسبة  )اشتراكات(  المحددة  المساهمات  ونظام   ،)%7( بنسبة  الموظف  راتب  من 

من الراتب.
3-   الجهة المسؤولة عن صرف الراتب التقاعدي: يصرف الراتب التقاعدي من حافظ الهيئة.

للمعادلة  وفقاً  التقاعدي  الراتب  احتساب  يتم  وردت:  كما  التقاعدي  الراتب  احتساب   4-   معادلة 
الراتب الشهري األساسي آلخر  الناتج × متوسط  التالية: عدد سنوات الخدمة × %2 = 

3 سنوات خدمة.
 5-     مساهمة الحكومة: نسبة مساهمة المشغل تكون )9%( في نظام المنافع المحددة ونسبة )%3(

 في نظام المساهمات المحددة.
سنة  )21( من  أقل  واألخوة  2.األوالد  المشترك.  أرامل  أو  أرملة   .1 المستحقون:   6-   الورثة 
 والذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته. 3. األوالد واألخوة المعالين ما فوق 21 سنة 
ودون )26( سنة الذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعليمهم 
المشترك قبل وفاته والعاجزين  الذين كانوا يعالون من قبل  4. األوالد واألخوة  الجامعي. 
عن تحصيل دخل ألسباب صحية، وتقوم اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة بتحديد ما إذا 
كان الوضع الصحي ألحدهم يمنعه من العمل أم ال.5. البنات واألخوات غير المتزوجات، 
مطلقات أو أرامل. 6. والدي المشترك. 7. زو	 المشتركة، إذا كان عند وفاتها غير قادر على 
لتقرير اللجنة الطبية  الناحية الصحية أو غير قادر على إعالة نفسه، وفقاً  كسب الدخل من 

المشكلة من قبل الهيئة.
الموظفين  نفسه  القانون  في   جاء  المطلوبة:  الخدمة  سنوات  يتموا  لم  الذين  الموظفين  7-   حكم 
الشيخوخة  تقاعد  الستحقاق  المطلوبة  السنوات  من  أقل  خدمة  سنوات  لهم  المحسوب 
)15 سنة( يحصلون على مستحقاتهم وفًقا لسنوات المساهمة الفعلية، ونصت المادة )120( 
من قانون التقاعد العام المرقوم أعاله على أن: "موظفو القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي 
خدماتهم بسبب بلوغهم سن ال )60 سنة( ولم يكملوا خدمة وظيفية محسوبة ألغراض التقاعد 
لهم، وفقا لالئحة تصدر  أساسياً  تقاعداً  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  )15سنة( تتحمل خزينة 
عن مجلس الوزراء إذا لم يكن لهم دخل آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل أو اإلعالة يدفع 

الفرق بين مبلغ التقاعد األساسي والدخل الشهري فقط". 
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قانون التقاعد المدني رقم )34( لسنة 1959 وتعديالته: ب( 
1-   المنتفعون وفق المادة )4(: مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون: يعتبر الموظفون 
اآلتي ذكرهم موظفين تابعين للتقاعد: أ. جميع موظفي الحكومة األردنيين المدنيين المصنفين 
ومؤسسة  الزراعي  المصرف  موظفو  ب.  العامة.  الميزانية  من  رواتبهم  يتقاضون  الذين 
اإلقراض الزراعي األردنيون المصنفون. 	. موظفو الحكومة والمصرف الزراعي األردني 
1941، وكانوا  غير المصنفين الذين تم استخدامهم قبل اليوم األول من شهر نيسان سنة 
عند استخدامهم تابعين للتقاعد. د. الموظفون المعينون بمقتضى عقود وكانوا بموجب شروطها 

تابعين للتقاعد.
2-   الجهة المسؤولة عن صرف الراتب التقاعدي: يصرف الراتب التقاعدي من الخزينة العامة 

)وزارة المالية(.
3-    معادلة احتساب الراتب التقاعدي: نصت المادة )19( على آلية احتساب الراتب التقاعدي.

4-   الحد األقصى للراتب التقاعدي يكون 75 % من الراتب األساسي.
5-   مساهمة الحكومة: لم ينص قانون التقاعد المدني على أي نسبة أو مساهمة تتحملها الحكومة.

6-   الورثة المستحقون )الفئات المنتفعة(: يعتبر األشخاص اآلتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف 
أو المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام 
هذا القانون: أ- الزوجة أو الزوجات. ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم. 

	- البنات العازبات أو األرامل أو المطلقات. د- األم األرملة أو المطلقة.
 )35( المادة  نصت  التقاعدي:  المعاش  من  المتوفي  الموظف  لورثة  المخصصة  النسبة    -7
القانون على أنه: "مع مراعاة أحكام المادة الثالثة واألربعين من هذا القانون، إذا توفي  من 
موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 50 % )خمسون بالمائة( من راتبه التقاعدي.".

البلدية ج(  والمجالس  العامة  اإلدارة  وعمال  ومستخدمي  لموظفي  والمعاشات  التأمين  قانون 
والقروية ودائرة األوقاف اإلسالمية رقم )8( لسنة 1964م وتعديالته: 

)أ( موظفو ومستخدمو  اآلتية:  الفئات  القانون  هذا  بأحكام  ينتفع   :)1( المادة  وفق  المنتفعون    -1
الباب  مرتباتهم ضمن  المربوطة  الشرطة  وأفراد  وضباط وصف  المدنيين  اإلدارة  وعمال 
األول في ميزانية اإلدارة، وكذا موظفو ومستخدمو وعمال دائرة صندوق التأمين والمعاشات. 
من  باب  أي  ضمن  مرتباتهم  تصرف  الذين  اإلدارة  وعمال  ومستخدمو  موظفو  )ب(. 
والقروية.  البلدية  المجالس  )	(. موظفو ومستخدمو وعمال  اإلعانات.  أو  الميزانية  أبواب 
)د(. موظفو ومستخدمو وعمال دائرة األوقاف اإلسالمية، وال ينتفع بأحكام هذا القانون العمال 

الذين يقومون بأعمال عرضية.
2-    نسبة االقتطاع من الراتب التقاعدي: نص على اقتطاع ما نسبته 10 % من الراتب األساسي.
3-   الجهة المسؤولة عن صرف الراتب التقاعدي: يتولى ما يسمى بصندوق التأمين والمعاشات 

صرف الراتب التقاعدي وهو صندوق مستقل.
التالية:  للمعادلة  وفًقا  التقاعدي  الراتب  احتساب  يتم  التقاعدي:  الراتب  احتساب  معادلة    -4

عدد سنوات الخدمة × 2.5 % = الناتج × الراتب الشهري األخير.
5-   الحد األعلى للراتب التقاعدي: حدد القانون الحد األعلى )70%( من الراتب األساسي.

6-   مساهمة الحكومة: نص على نسبة مساهمة تتحملها الحكومة بمقدار )%12.5(.
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أوالده   -2 المعاش.  صاحب  أو  المنتفع  أرملة   -1 المنتفعة(:  )الفئات  المستحقون  الورثة    -7
3- أوالده  الحادية والعشرين وقت وفاته.  لم يجاوزا  الذين  الذكور  يعولهم من إخوانه  ومن 
الحادية والعشرين وقت وفاته وكانوا في  الذين جاوزوا  الذكور  يعولهم من إخوانه  ومن 
إحدى مراحل التعليم التي ال تجاوز التعليم الجامعي أو العالي، ففي هذه الحالة يعتبرون ضمن 
المستحقين للمعاش بصفة مؤقتة - وذلك إلى أن يبلغوا السادسة والعشرين أو تنتهي دراستهم 
جاوزوا  الذين  الذكور  إخوانه  من  يعولهم  ومن  أوالده   -4 أقرب.  التاريخين  أي 
الكسب  عن  يمنعهم  صحي  بعجز  مصابين  المورث  وفاة  وقت  وكانوا  والعشرين  الحادية 
االرامل   -5 العام.  الطبي  القومسيون  من  بقرار  االستحقاق  وقت  العجز  حالة  ويثبت 
الوالدة  في  يشترط  حيث  الوالدان   -6 وأخواته.  بناته  من  المتزوجات  وغير  والمطلقات 

أال تكون متزوجة من غير والد المتوفي ويشترط أال يكون هناك دخل.
8-   النسبة التي يتلقاها الورثة من المعاش التقاعدي: كامل المبلغ الذي كان يتلقاه الموظف المتقاعد 

بنسبة 100 %.
وحيث إن ما تقدم به المدعون بأن لهم حقوًقا مكتسبة بصفتهم معينين في ظل قانون التقاعد المدني 
رقم )34( لسنة 1959 وتعديالته وأن نسبة االقتطاع هي )2%( من رواتبهم، إضافة إلى الميزات 
2005م  لسنة   )7( رقم  العام  التقاعد  قانون  جاء  ثم  ولورثتهم،  لهم  التقاعد  نسبة  حيث  من  األخرى 
التباين  لهذا  الفلسطينية، ونتيجة  الدولة  للموظفين كافة في  الموحد  التقاعد  قانون  ليصبح  وتعديالته 
في القوانين المختلفة اعتمد تاريًخا زمنًيا محدًدا ومعيًنا لينطبق على الفئة العمرية من الموظفين ممن 
لم تكن أعمارهم تتجاوز سن )45( سنة عند تطبيقه سنًدا إلى المادة رقم )12( من القرار بقانون 
رقم )5( لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته التي نصت 
الفقرة )أ( منها على سريان  القانون األصلي واستبدالها باآلتي فنصت  المادة )118( من  إلغاء  على 
أحكام هذا القانون وتعديالته على كافة حاالت التقاعد اعتباًرا من 2006/09/01م وتسّوى المستحقات 
هذه  كانت  إذا  فيما  فحص  يتطلب  وهذا  به،  منتفًعا  كان  الذي  النظام  حسب  كٌل  التاريخ  هذا  قبل 
سابقة  تقاعد  ألنظمة  يخضعون  كانوا  الذين  للموظفين  المكتسبة  الحقوق  على  اعتداء  تُشكل  المادة 

غير قانون التقاعد العام وتعديالته.
"الفلسطينيون  )9( ما نصه:  المادة  أورد  2003م وتعديالته  لسنة  المعدل  القانون األساسي  إن  حيث 
أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي 
المتعلق  الثاني  الباب  في  وردت  التي  األخرى  والقواعد  الدستورية  القاعدة  هذه  وتُعد  اإلعاقة."،  أو 
بالحقوق والحريات العامة أساس العدل والحرية والسالم االجتماعي، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق 
الذين  المواطنين  بين  تمييز  دون  للجميع  والمساواة  العدل  يحقق  بما  اختالفها  العامة على  والحريات 
تتساوى مراكزهم القانونية من خالل تطبيق العناصر التي تقوم عليها، أو فيما يخص مبدأ سيادة القانون 

وسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني.
وحيث إنه على المشرع عندما يتولى تنظيم الحقوق أن يراعي األصول الدستورية المتطورة المتعلقة 
بحماية الحقوق والحريات األساسية، من دون أن يقيدها أو ينتقص من جوهرها بحجة التنظيم، والمشرع 
ملزم بصياغة القوانين المنظمة للحقوق والحريات بعبارات واضحة وبصيغ مفهومة وكلمات محددة، 
وهذا يُمّكنه المشرع من ممارسة سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق ما دام الحكم التشريعي قد صدرت 
به قاعدة عامة مجردة ال تنطوي على التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية وال تهدر نًصا دستورًيا 

وتوفر الثبات واالستقرار للقاعدة القانونية.
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واقتضت  معينين،  أشخاًصا  تستهدف  ال  ومجردة  عامة  بقواعد  وردت  قد  القانون  أحكام  إن  وحيث 
المصلحة العامة )ضمان استمرارية هيئة التقاعد( استثناء الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم )45( سنة 
المذكور  العام  التقاعد  قانون  نص  حيث  وتعديالته  2005م  لسنة   )7( رقم  العام  التقاعد  قانون  من 
وتعديالته على أن تكون المدة المقبولة للتقاعد تلك التي تنقضي في ظله وقد ُسددت عنها المستحقات 
سريان  عند  سنة   )45( الموظف  سن  يتجاوز  ال  أن  شرط  إلى  وبالرجوع  عليها،  المنصوص 
قانون التقاعد وتعديالته، فقد ورد هذا لحفظ حقوق الموظف وحمايتها، فعند بلوغ سن )60( سنة يكون 
2018م  لسنة   )29( رقم  بقانون  بالقرار  جاء  التعديل  أن  علًما  للتقاعد،  مقبولة  خدمة  له  تحققت  قد 
التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته، فالمادة )3( منه عدلت المادة )8( من  قانون  بتعديل 
قانون التقاعد العام بإضافة الفقرتين اآلتيتين: "3- تعتبر مدد الخدمة التي تقضي في ظل هذا القانون 
مقبولة للتقاعد. 4- تعتبر مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أنظمة أو قوانين التقاعد السابقة مقبولة 
للتقاعد"، وهذا شكل ضماًنا للمتقاعد الحتساب السنوات السابقة للتقاعد، وبذلك يكون قد حافظ على 
حقوقهم في السنوات السابقة من جهة، وساواهم بزمالئهم من جهة أخرى، وبالتالي ال يشكل إهداًرا 
المشرع  وخصهم  سنة   )45( أعمارهم  تتجاوز  لم  الذين  الموظفين  وبين  بينهم  المساواة  لمبدأ 
العموميين؛  الموظفين  بين  يفرق  ولم  ووحدها  األسس  نظم  فقد  الذكر،  سالف  العام  التقاعد  بقانون 
بل جعلهم يقفون على قدم المساواة بإخضاعهم لقانون واحد، فضاًل عن أن التعديل المذكور حافظ 

على حقوق الموظفين باحتساب السنوات السابقة لغايات التقاعد.
2007م بشأن تعديل  بقانون رقم )5( لسنة  القرار  المادة )12( من  البحث في دستورية  إن  وحيث 
)118( من  المادة  تلغى  أن  والتي نصت على  2005م وتعديالته  لسنة   )7( العام رقم  التقاعد  قانون 
حاالت  كافة  على  بتعديالته  القانون  هذا  أحكام  تسري  "أ.  التالي:  بالنص  وتستبدل  األصلي  القانون 
التقاعد اعتباراً من 2006/09/01م، ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام الذي 
كان منتفًعا به." يقود إلى بيان ما إذا كان هذا النص ماًسا بحقوق الموظفين المكتسبة وبمراكزهم 
القانونية وفيه سريان بأثر رجعي يخالف حكم المادة )117( من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م 
وتعديالته التي تنص على أنه: "ال تسري أحكام القوانين إال على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز 

عند االقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خالف ذلك.".
وحيث إن المقاصد الحقيقية التي توخاها المشرع من وراء إقراره النصوص القانونية في قانون التقاعد 
العام وتعديالته هي مقاصد ال يجوز توهمها أو افتراضها كي ال تحمل على غير المعنى المقصود منها 
ابتداء؛ بل مناطها ما تغيّاه المشرع حًقا حين صاغها، وتلك هي اإلرادة الحقيقية التي ال يجوز االلتواء 
بها، وقد عبر عنها المشرع بصورة واضحة بنصه على عدم سريان القانون بأثر رجعي وبما ال يمس 
الحقوق المكتسبة، على الرغم من أن القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته في المادة )117( 
منه قد أباح  للمشرع في غير المواد الجنائية النص على خالف ذلك وترك السلطة التقديرية للمشرع.   
وحيث إن عالقة الموظف العام باإلدارة توصف بأنها عالقة تنظيمية تحكمها أنظمة الوظيفة العمومية، 
اإلدارة  جهة  من  سواء  مخالفتها  يجوز  ال  معينة  وواجبات  وحقوق  ومزايا  هناك ضمانات  فإن 
 أو الموظف، ويترتب على ذلك حق اإلدارة في إجراء التعديل على الوظيفة العامة بإرادتها المنفردة
في أي وقت ولو أدى هذا التعديل إلى إلغاء الوظيفة أو النقل من مكان إلى آخر في سبيل المصلحة 
مكتسبة  حقوًقا  له  بأن  االحتجا	  للموظف  يكون  أن  ودون  الوظيفية،  بحقوقه  المساس  ودون  العامة 
استمدها من استقرار المركز الذي دخله ألول مرة ألنه يشغل مركًزا تنظيمًيا ويخضع لهذا المركز الذي 
تملك اإلدارة وحدها سلطة إنشائه أو تعديله أو إلغائه حتى وإن كانت تلك التعديالت الحقة على التعيين.
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وحيث إن المادة )118( من قانون التقاعد العام وتعديالته المعدلة بالمادة رقم )12( من قرار بقانون 
رقم )5( لسنة 2007م المذكورة التي تنص على أن: "أ. تسري أحكام هذا القانون بتعديالته على كافة 
حاالت التقاعد اعتباراً من 2006/09/01م، ويتم تسوية المستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام 
الذي كان منتفعاً به." لم تتضمن على اإلطالق النص على سريان هذه المادة بأثر رجعي، إنما نصت 
على سريان هذا القانون بتعديالته من تاريخ 2006/09/01م، ونصت على تسوية مستحقات الموظفين 
قبل هذا التاريخ، أي قبل سريان قانون التقاعد العام وتعديالته كل حسب النظام الذي كان منتفًعا به، 
علًما أن المواد )12، 13، 14( من القرار بقانون رقم )29( لسنة 2018م بتعديل قانون التقاعد العام 
رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته تنص على أنه، المادة )12(: "تضاف عبارة في بداية المادة )115( 
هذا  من   )25( المادة  عليه  نصت  ما  مع  يتعارض  ال  "بما  االتي:  النحو  على  األصلي،  القانون  من 
الرقم )116(،  للقانون األصلي تحمل  أنه: "تضاف مادة جديدة  القانون". والمادة )13( نصت على 
تنص على اآلتي: تتحمل الخزينة العامة لدولة فلسطين االلتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد 
وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصناديق عن أدائها للمنتفعين 
وورثتهم تحت أي سبب كان". المادة )14( نصت على أن: "تعدل المادة )118( من القانون األصلي، 
بإضافة البندين )هـ( و)و(، وذلك على النحو اآلتي: هـ. ال يجوز الجمع بين راتبي تقاعد في ظل أحكام 
هذا القانون أو مع أي قانون تقاعد آخر، وإذا استحق أحد الورثة المستحقين أكثر من راتب تقاعد واحد 
فيخصص له الراتب األكبر. و. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم احتساب الراتب التقاعدي 

لكافة المشتركين على متوسط راتب آخر ثالث سنوات.".
التقاعد  قانون  تعديل  بشأن  2007م  لسنة   )5( رقم  بقانون  القرار  من   )12( المادة  إن  وحيث 
العام رقم )7( لسنة 2005م وتعديالته والتي نصت على أن تلغى المادة )118( من القانون األصلي 
المذكورة واستبدلتها بالمادة )118/أ( لم تتضمن أي مخالفة دستورية، إذ بموجب أحكام المادة )7( من 
سريان  قبل  الموظفين  مستحقات  تسوية  طريقة  تحديد  تم  2018م  لسنة   )29( رقم  بقانون  القرار 
قانون التقاعد العام المذكور وتعديالته عليهم، حيث نصت على أن: "1. للمشترك الحق في الحصول 
على المنافع التقاعدية وفقاً لآلتي: أ. تقاعد شيخوخة محسوب على أساس )2%( عن كل سنة خدمة 
أمضيت في ظل هذا القانون، وفقاً لنظام المنافع المحددة، أما سنوات الخدمة السابقة فيتم احتسابها وفقاً 
للنسبة  النسبة  القانون، وتضاف  بهذا  انتفاعه  قبل  المنتفع  له  كان يخضع  الذي  التقاعد  قانون  لمعادلة 
الناتجة عن احتساب سنوات خدمته في ظل القانون األصلي، على أن تتحمل الخزينة العامة في هذه 
المدني  التقاعد  لقانون  وفًقا  كانت  إذا  السابقة  خدمته  مدة  عن  التقاعدية  المستحقات  الحالة صرف 
رقم )34( لسنة 1959 وتعديالته، وفي هذه الحالة ال تتحمل الخزينة تسديد اشتراكات للهيئة عن تلك 
المدة". فالتعديل األخير أزال اإلشكال وحقق العدالة للموظفين جميعهم؛ حيث يكون من حق المشترك 
الحصول على تقاعد شيخوخة محسوًبا على أساس )2%( عن كل سنة خدمة أمضيت في ظل هذا 
القانون وفًقا لنظام المنافع المحددة، أما من لديه سنوات خدمة قبل صدور القانون الجديد فيطبق عليه 
القانون القديم في احتساب سنوات الخدمة السابقة، ومن ثم تضاف النسبة الناتجة عن احتساب سنوات 
2005م وتعديالته(، وجاء في  العام رقم )7( لسنة  التقاعد  القانون األصلي )قانون  خدمته في ظل 
المادة )15( من القرار بقانون رقم )29( لسنة 2018م ما نصه: "تعاد تسوية كافة المستحقات التقاعدية 

السابقة التي تمت وفقاً ألحكام القانون األصلي باالستناد لما تم النص عليه في هذا القرار بقانون".
وقانون  القديم  القانون  ظل  في  الخدمة  سنوات  عن  يحتسب  للموظف  التقاعدي  الراتب  إن  وحيث 
التقاعد العام المذكور وتعديالته على متوسط راتب آخر ثالث سنوات؛ حيث تنص المادة )14( من 
القرار بقانون رقم )29( لسنة 2018م المذكور على أنه: "تعدل المادة )118( من القانون األصلي، 



159 الرقم المرجعي: 2022-6-192ديوان الفتوى والتشريع

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

بإضافة البندين )هـ( و)و(، وذلك على النحو اآلتي: ....و. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم 
احتساب الراتب التقاعدي لكافة المشتركين على متوسط راتب آخر ثالث سنوات."

ولما سبق فإن االحتجا	 بأن المادة )118/أ( المذكورة أنًفا التي نصت على سريان قانون التقاعد العام 
وتعديالته بأثر رجعي يكون في غير محله.

وحيث إن ادعاء المدعين بأنه قد أصبح للموظفين حق مكتسب في استمرار سريان قانون التقاعد المدني 
رقم )34( لسنة 1959 وتعديالته الذي طبق عليهم ابتداًء وتطبيق قانون التقاعد العام وتعديالته عليهم 
استحقاقه  أصل  توفر  إذا  المعاش  في  الحق  أن  المحكمة  تجد  المكتسبة،  حقوقهم  على  اعتداًء  يمثل 
سريان بأن  التسليم  يمكن  ال  أنه  كما  عليها،  تقرر  التي  الجهة  على  التزاًما  يرتب  إنما  للقانون   وفًقا 
صياغة  تؤكده  ما  وهو  المكتسبة،  الموظفين  حقوق  على  اعتداء  فيه  وتعديالته  العام  التقاعد  قانون 
بالرجعي،  باألثر  متسمة  غير  معانيها  في  واضحة  بصورة  جاءت  التي  القانوني  النص  عبارات 

أو باإلغفال القانوني أو ماسة بالحقوق األساسية المكفولة للموظفين. 

لهذه األسباب

من   )2/45( المادة  ألحكام  سنًدا  الكفالة  قيمة  ومصادرة  الدعوى،  قبول  بعدم  المحكمة  حكمت 
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته.


