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دعوى دستورية 
2022/02

دولة فلسطين
المحكمة الدستورية العليا

قضية رقم )07( لسنة )7( قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

الحكم

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

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

وعضوية السادة المستشارين: أسعد مبارك، فتحي أبو سرور، د. رفيق أبو عياش، فواز صايمة، 
عدنان أبو وردة، محمد عبد الغني العويوي، فريد عقل، أ.د. خالد التالحمة. 

أصدرت الحكم اآلتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم )2022/02( لسنة )7( قضائية "دستورية".

المدعون: 
ابتسام محمود محمد خالد/ قلقيلية/ وزارة التربية والتعليم - هوية رقم )993686278(.. 1
هوية . 2  - واإلسكان  العامة  االشغال  وزارة  طولكرم/  يحيى/  الجبار  عبد  كايد  مازن 

.)908146574( رقم 
عبيد مصطفى عمر كنعان/ رام هللا - هوية رقم )985675875(.. 3
مهند تحسين نايف عابد/ رام هللا / وزارة التربية والتعليم - هوية رقم )900725649(.. 4
زاهر مصطفى أحمد عطوة/ طولكرم/ وزارة التربية والتعليم - هوية رقم )950182790(.. 5
سلطان وجيه محمد الحلبية/ رام هللا/ وزارة الصحة - هوية رقم )919198739(.. 6
اسمهان محمد حسين بدوان/ قلقيلية/ أمالك الحكومة - هوية رقم )960156057(.. 7
عبد هللا سليم عاصي سالم/ رام هللا/ وزارة االشغال العامة واإلسكان - هوية رقم )999140841(.. 8
سناء فايق عبد العزيز حنون/ قلقيلية/ وزارة الصحة - هوية رقم )909582736(.. 9

ايمن راشد صادق حماد/ وزارة الصحة - هوية رقم )916527161(.. 10
سعاد علي سليمان برهم/ رام هللا/ وزارة التربية والتعليم - هوية رقم )934493578(.. 11

وكيلهم المحامي: غاندي ربعي/ رام هللا.



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

2022/06/30 192العدد

mjr.lab.pna.ps

المدعى عليهم: 
1- فخامة السيد رئيس دولة فلسطين المحترم، باإلضافة إلى وظيفته.

2- السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بصفته ممثال عن الحكومة، باإلضافة إلى وظيفته.
3- المجلس التشريعي الفلسطيني ممثاًل برئيسه وأعضائه، باإلضافة إلى وظائفهم.

4- رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد العام، باإلضافة إلى وظائفهم.
5- عطوفة النائب العام المحترم، باإلضافة إلى وظيفته.

اإلجراءات

المحكمة  قلم  )الماثلة(  المباشرة  األصلية  الدعوى  الئحة  المدعون  أودع  2022/02/14م  بتاريخ 
 )3( رقم  العليا  الدستورية  المحكمة  قانون  من   )1/27( المادة  أحكام  إلى  سنًدا  العليا  الدستورية 

لسنة 2006م وتعديالته، موضوعها:
الطعن في عدم دستورية القرار بقانون رقم )17( لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين . 1

المدنيين.
الطعن في عدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم )17/192/14/م.و/ر.ح( للعام 2018م.. 2

الوزراء  مجلس  وقرار  بقانون  القرار  تطبيق  على  تترتب  التي  اآلثار  كافة  بإلغاء  الحكم  طالبين 
توظفوا  الذي  المدني  التقاعد  نظام  إلى  بإعادتهم  والحكم  األساسي،  القانون  لمخالفتهما  المذكورين 
عليه قبل العام 2005م وأصبح حًقا مكتسًبا لهم وفًقا لقواعد القانون، وتضمين المدعى عليهم الرسوم 

والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بتاريخ 2022/02/24م تقدم النائب العام بالئحة جوابية عن المدعى عليهم طالًبا بموجبها رد الدعوى 
شكاًل و/أو موضوًعا لألسباب الواردة فيها، ومنها سبق الفصل في الموضوع نفسه من المحكمة 
 ،)2019/28( رقم  الدستورية  الدعوى  في  نفسها  بالنصوص  الطعن  سبق  حيث  العليا،  الدستورية 
القانونية والواقعية نفسها، ومقدمة من المدعين أنفسهم، وقد أصدرت  وكانت مستندة إلى األسباب 
المحكمة الدستورية العليا حكمها في تلك الدعوى، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية، العدد )186(، 
بتاريخ 2021/12/23م الذي قضت فيه المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى، وبأن الدعوى 
واجبة الرد لعدم توفر المصلحة لدى المدعين بإقامة الدعوى )الماثلة( .... إلخ من األسباب الواردة 

في الالئحة الجوابية.

المحكمة

بعد االطالع على األوراق والمداولة قانوًنا تجد محكمتنا من خالل ما ورد في الئحة الدعوى ومرفقاتها 
المحكمة  قانون  من   )1/27( المادة  أحكام  إلى  سنًدا  المباشرة  األصلية  الدعوى  بطريق  مقدمة  أنها 
الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته؛ للطعن في عدم دستورية القرار بقانون رقم )17( 
الوزراء  مجلس  قرار  دستورية  وعدم  المدنيين،  للموظفين  المبكر  التقاعد  بشأن  2017م  لسنة 
)17/192/14/م.و/ر.ح( للعام 2018م، ويطلب المدعون إلغاء اآلثار التي تترتب على تطبيق  رقم 
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قبل  عليه  توظفوا  الذي  المدني  التقاعد  نظام  إلى  وإعادتهم  الوزراء،  مجلس  وقانون  بقانون  القرار 
العام 2005م كونه أصبح حًقا مكتسًبا لهم كما يدعون.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمها في الدعوى الدستورية رقم )2019/28( 
2021/12/23م  بتاريخ  الرسمية"  "الجريدة  الفلسطينية  الوقائع  في  ونشر  2021/11/03م،  بتاريخ 
فيما يتعلق بعدم دستورية: 1- القرار بقانون. 2- قرار مجلس الوزراء المذكورين أعاله، وذلك بعد 
استعراضها نص المادة )1/27( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م وتعديالته 
وما تضمنته من معاٍن وأحكام تتعلق بالمفهوم القانوني للضرر المباشر والمصلحة الشخصية المباشرة 
أن يسلكوه  المدعين  الذي كان على  الصحيح والقانوني  الطريق  إلى  الدستورية، إضافة  الدعوى  في 
لالتصال بالمحكمة الدستورية، حيث توصلت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه بعد مراجعتها الئحة 
الدعوى رقم )2019/28( وجدتها خالية من بيان الضرر المباشر أو حتى اإلشارة إليه وفق ما تشترطه 

المادة )1/27( من قانون هذه المحكمة، وذلك حتى تتوفر فيه صفة المتضرر لمقيم الدعوى.
وجاء في الحكم المذكور أنه عندما تكون المصلحة الشخصية منتفية لمقيمي الدعوى نتيجة لعدم إقامة 
الدليل على أن ضرًرا واقعًيا قد لحق بهم فإن إبطال النص والحكم بعدم دستوريته لن يحقق للمدعين 
الدستورية كما كان عليه  الدعوى  الفصل في  بعد  القانوني  إلى تغير مركزهم  فائدة عملية تؤدي  أي 
المباشر" من  توفر "الضرر  ذلك ومدى  التحقق من  لما كان  أنه  أيًضا  الحكم  في  عند رفعها، وجاء 
بقانون  القرار  العليا وحدها دون غيرها وذلك عند رفعها، وأن  الدستورية  المحكمة  إلى  عدمه يعود 
"الوقائع  الرسمية  الجريدة  في  ونشر  2017/07/22م  بتاريخ  صدر  قد  كان  فيه  المطعون 
تاريخ  من  أشهر  ستة  لمدة  به  ويعمل  2017/08/21م،  بتاريخ   )135( رقم  العدد  في  الفلسطينية" 
نشره في الجريدة الرسمية، أي أنه يسري حتى تاريخ 2018/02/20م، وباالطالع على الئحة الدعوى 
تجدها المحكمة مقدمة بتاريخ 2019/10/14م، أي بعد انتهاء سريان القرار بقانون المذكور وانتهاء 
العمل به بما يزيد على سنة وثمانية أشهر، وجاء أيًضا في حكم المحكمة الدستورية أنه بخصوص 
الطعن في عدم دستورية قرار مجلس الوزراء رقم )17/192/14/م.و/ر.ح( للعام 2018م سالف الذكر 
فإنه وفًقا للمفهوم القانوني قرار إداري صادر عن الجهة المخولة قانوًنا بإصداره وفًقا للقوانين ذات 
الصلة، وإن الجهة صاحبة االختصاص بنظر الطعون الموجهة إلى القرارات اإلدارية في المحكمة 
اإلدارية )محكمة العدل العليا(، وجاء أيًضا في الحكم الصادر أنه بخصوص الطلب بإلغاء اآلثار التي 
تترتب على تطبيق القرار بقانون وقرار مجلس الوزراء، فإن المحكمة الدستورية العليا ليست محكمة 
موضوع وإن هذا الطلب تختص به محاكم الموضوع المختصة بنظر القرارات اإلدارية فيما لو لجأ 

إليها المدعون للطعن في القرار اإلداري المطعون فيه.
من  مقامة  أنها  تجد   )2022/02( رقم  الماثلة  الدستورية  الدعوى  استقرائها  بعد  محكمتنا  إن  وحيث 
الثالث  المدعيين  عدا  ما  وذلك   -  )2019/28( رقم  فيها  الفصل  سابقة  الدعوى  في  أنفسهم  المدعين 

والرابع في الدعوى الماثلة - وأنها تتعلق بالموضوع واألسباب نفسها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم )2019/28( التي سبق أن حكمت المحكمة 
فيها "بعدم قبول الطعن" جاء تأسيًسا على عدم تحقق المصلحة للجهة المدعية فإن الحكم بعدم القبول 
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والحالة تلك يكون قضاًء فاصاًل وحجًة على الكافة سنًدا إلى أحكام المادتين )40( و)1/41( من قانون 
هذه المحكمة، وال تقبل إعادة طرحه للسبب نفسه ثانيًة أمام هذه المحكمة بالنسبة للجهة المدعية بمن 
فيها المدعيين الثالث والرابع، إذ الثابت باألوراق عدم وجود مخالفة االلتزامات والعائدات التقاعدية 
عن مدد سنوات الخدمة المحتسبة بالمادة )4( من القرار بقانون لمن أمضى خدمة فعلية مقبولة مدتها 

)15( سنة وأكثر ألغراض التقاعد.

لهذه األسباب

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


