قضـايا دستورية

جــمهورية مـصـر العربية

عدم دسـتورية حرمان العامل من البدل النقدي

ـــ
المبـدأ :

عدم دستورية الفقرة األخيرة من المادة  95من الئحة
نظام العاملين باتحاد اإلذاعة والتليفزيون الصادر بقرار رئيس
مجلس أمناء اتحاد اإلذاعة والتليفزيون رقم  955لسنة 59
فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد
إجازاته االعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر.
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حكم المحكمة الدستورية العليا
في القضية رقم  821لسنة  29قضائية
"دستورية"
جلسة – 2559/8/5
الجريدة الرسمية العدد  3تابع
في 2559/8/22

وحيىىىث ن الاىىىادخ ( )99اىىىن الئحىىىة ظىىىا
العاالين ناتحاد اإلذاعة والتليف يىون الاىار ذ ر ىا
– والت تح واقعة الدعو – ت ص يىأ ي رتثىا
قنىىى اوميىىىرخ علىىى ىىىن  " -:يىىى ذا ا تثىىىت مداىىىة
العااىىىى قنىىىى اسىىىىت فاد رصىىىىيد اىىىىن اوجىىىىا ات
االعتيادية .

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص
الفقرة قبل األخيرة من المادة ( )95من الئحة
نظام العاملين باتحاد اإلذاعة والتليفزيون
الصادر بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد اإلذاعة
والتليفزيون رقم  955لسنة  ، 8559وذلك
فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي
لرصيد اجازاته االعتيادية فيما جاوز أجر خمسة
أشهر  ،متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد
راجعا ً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .

وحيىىث إن ىىا الىىدعو الدسىىتورية إ اىىا
يتحىىىدد ناىىىا ي ىىىون ال اىىىا ل للفصىىى يىىىأ ال لنىىىات
الاوضىىىىوعية و ىىىىو اىىىىا يتح ىىىى نىىىىن الاصىىىىلحة
و ىان ال ى ا
الشمصية للاىدع  .لاىا ىان ذلى
الاوضوعأ يدور حىو حى الاىدعأ يىأ الا انى
ال ىىىدي لرصىىىيد إجا اتىىىن يياىىىا اد عىىىن ماسىىىة
شىىثر ي ى ن ىىا الىىدعو الاا لىىة ي حصىىر يىىأ
ىىص الف ىىرخ قنىى اوميىىرخ اىىن الاىىادخ ( )99اىىن
الالئحىة الاشىار إليثىا يياىىا تضىا ن اىن وضىع حىىد
قصىىى لرصىىىيد اإلجىىىا ات الىىىذي يسىىىتح ا ىىىانالل
ع ن.

وقائع الدعوى

المبادئ:

حيث إن الوقائع – على اىا ينىين اىن ح ى
اإلحالة وسىائر اوورا  -تتحصى يىأ ن الاىدعأ
ىىىىان قىىىىد قىىىىا الىىىىدعو رقىىىى  1361لسىىىى ة 9
"قضىىائية" اىىا اح اىىة ال ض ىاء اإلداري ناسىىيو
ضىىد الاىىدع عليىىن ال ىىا أ الن ىا ل الح ى ن ل ااىىن
نىى ن يىىلد لىىن الا انىى ال ىىد عىىن رصىىيد اىىن
اإلجا ات االعتياديىة التىأ لى يحصى عليثىا ىاء
اىىدخ مداتىىن ونجلسىىة  9006/1/99قضىىت تلى
الاح اىىة نوقىىد الىىدعو وإحالتثىىا إل ى الاح اىىة
الدستورية العليا للفصى يىأ دسىتورية الف ىرخ قنى
اوميرخ ان الاادخ ( )99ان الئحة ظا العىاالين
ن تحاد اإلذاعة والتليف يون الصادرخ ن رار رئىي
اجلىىى اوا ىىىاء رقىىى  990لسىىى ة  1993يياىىىا
تضىىىا تن اىىىن حراىىىان العااىىى اىىىن النىىىد ال ىىىدي
لرصىىىيد إجا اتىىىن االعتياديىىىة يياىىىا جىىىاو ماسىىىة
شثر .
النص الطعين :

( )8إتحاااد اإلذاعااة والتليفزيااون هااو هيئااة عامااة
تتاااولى إدارة مرفاااو عاااام وعلقاااة العااااملين بهاااا
علقاااااة الئحياااااة تنظيمياااااة بوصااااافهم ماااااوظفين
عموميين .
وحيىىث إن اتحىىاد اإلذاعىىة والتليف يىىون وي ىا ل
ل ىىا ون إ شىىائن رق ى  16لسى ة  1999ىىو يئىىة
عااىىىة تتىىىول إدارخ اريىىى عىىىا و ىىىو اإلذاعىىىة
الاساوعة والارئية يأ جاثورية اصر العرنيىة
وان يثو شمص ان شىماص ال ىا ون العىا
ويعتنر العاالون يين اوظفين عااين يرتن ىون نىن
نعالقىىىة ت ظيايىىىة تح اثىىىا الئحىىىة ظىىىا العىىىاالين
الصادرخ ن رار رئي اجل ا اء اتحىاد اإلذاعىة
والتليف يون والتأ تتضان ال ص الا عون يين
و أ نثذ الا انة – وعل اا جر نن قضاء ذ
الاح اىىة – تعتنىىر تشىىريعا ل نىىالاع الاوضىىوعأ
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الا ية التأ ي نغأ – وي ىا للدسىتور – ن ت ىون
إ ىىارال لحىى العاا ى واسىىتتارال نت ظىىي ىىذا الحىى
للحد ان ادا .

تاتد إلين الرقانة الدسىتورية لثىذ الاح اىة واىن
ي ون الديع الاند ان يئة قضايا الدولة نعىد
امتصاص الاح اة ن ظر الدعو يأ غيىر احلىن
جديرال نالريض .

وحيىىث إن الاشىىر قىىد صىىاا يىىأ اإل ىىار
السىان نيا ىن نى ص الاىىادخ ( )39اىن قىا ون ظىىا
العاالين الاد يين يأ الدولة الصادر نال ىا ون رقى
 79لس ى ة  – 1991و ىىو ال ىىا ون العىىا نال سىىنة
للعاالين يأ الدولة و يئاتثا العااة – حى العااى
يىىأ اإلجىىا خ السىى وية يغىىدا نىىذل ح ىىا ل ا ىىررال لىىن
نىىى ص ال ىىىا ون يظىىى قائاىىىا اىىىا ن يىىىت الران ىىىة
الوظيفيىىىة قائاىىىة وقىىىد لىىىت ع ىىىن الئحىىىة شىىىئون
العىىاالين ن تحىىاد اإلذاعىىة والتليف يىىون ي ىىد جىىاء
ص الاادخ ( )99ا ثا اتضا ا ل لذات اوح ا .

وحيىىث إ ىىن – اىىن الا ىىرر يىىأ قضىىاء ىىذ
الاح اة – ن ل حى وضىاعا ل ي تضىيثا وآ ىارال
يرتنثىىىا اىىىن ني ثىىىا – يىىىأ اجىىىا حىىى العاىىى –
ضاان الشرو التأ ي ون داء العا يىأ اقثىا
ىذ الشىرو
ا صفا ل وإ سا يا ل واواتيا ل يال تر
نفحوا ىىىا نيئىىىة العاىىى ذاتثىىىا و ت ىىىاقض نآ ار ىىىا
ضىىرورات داء العاى نصىىورخ نيعيىىة ال تحااى
ييثا وان ال يجىو ن ت فصى الشىرو التىأ
يت لنثىىا الاشىىر لاناشىىرخ عا ى و عاىىا نىىذاتثا
اىىىىن ات لنىىىىات ااارسىىىىتثا وإال ىىىىان ت رير ىىىىا
ا حرايىىىا ل نثىىىا عىىىن غايتثىىىا يسىىىتوي يىىىأ ذلىىى ن
ي ون س د ا عالقة ع دية و ران ة الئحية .

وحيىىث إن الاشىىر تغي ى اىىن ضىىاان ح ى
العااى يىىأ إجىىا خ سى وية نالشىىرو التى حىىدد ا
ن يستعيد العاا ماللثا قىوا الااديىة والاع ويىة
ع ثىا العااى ولىو ىان
وال يجو نالتالأ ن ي
ذا ال و ضىا يا ل ناالات ىا عىن لنثىا إذ ىأ
يريضىىىة اقتضىىىا ا الاشىىىر اىىىن ىىى اىىىن العااىىى
وجثىىة اإلدارخ يىىال يال ى يثاىىا إ ىىدار ا لي ىا ل و
ج ئيا ل إال وسىنا قويىة ت تضىيثا اصىلحة العاى
وال ن يىىدعأ العاا ى ىىن نالميىىار نىىين لنثىىا و
تر ثىىىا وإال ىىىان التملىىىأ ع ثىىىا إ ثا ىىىا ل ل ىىىوا
وتنديدال ل اقاتن وإضرارال ناصىلحة العااى ذاتىن
التىىىىأ يتعىىىىذر صىىىىو ثا اىىىىع االسىىىىتارار ييىىىىن دون
ا ىىا ن ى إن الاشىىر اعتنىىر حصىىو العاا ى
عل ى إجىىا خ اعتياديىىة لاىىدخ سىىتة يىىا اتصىىلة ى
س ة ارال ال يجو الترمص يين و التذر دون
تاااىىىىىىىن نىىىىىىىدواعأ اصىىىىىىىلحة العاىىىىىىى و ىىىىىىىو
اىىا ي ىىع ن ى ن الح ى يىىأ اإلجىىا خ الس ى وية يتص ى
نالضىرورخ على
ن ياة العاى وجىدوا ويى ع
يىىىان الجااعىىىة وياىىى اصىىىالحثا العليىىىا نصىىىون
قوا ا اإل تاجية النشرية .

(  ) 2حااو العماال ال يهاادر الحااو فااي اإلجااازة –
ال يجاوز للعاماال أن يناازل عاان الحااو فااي اإلجااازة
أو أن يجعاااال منهااااا وعااااا ًء إدخاريااااا ً – إذا كااااان
للعامل دخل فاي عادم الحصاول علاى اإلجاازة فال
يجاااوز تعويضاااه عنهاااا – عااادم الحصاااول علاااى
رصيد اإلجازة ضرر يلحو بالعامل يجب تعويضه
تعويضا ً جابراً .
وحيىىىىث إن الدسىىىىتور وإن مىىىىو السىىىىل ة
التشىىريعية نى ص الاىىادخ ( )16ت ظىىي حى العاى
إال ثىىىا ال يجىىىو لثىىىا ن تع ىىى جىىىو ر وال ن
تتمىىذ اىىن حاايتثىىا للعاا ى او ئىىا إل ىىدار ح ىىو
يال ثىىىىىا وعلىىىىى اومىىىىىص تلىىىىى التىىىىىأ تتصىىىىى
ناووضا التأ ي نغىأ ن ياىار ييثىا وي ىدر
تحتثىىا الح ى يىىأ اإلجىىا خ الس ى وية التىىأ ال يجىىو
لجثة العا ن تحجنثا عىن عااى يسىتح ثا وإال
ان ذل ا ثا عدوا ا ل عل صحتن الند ية وال فسية
وإمالالل ن حد الت اااتثا الجو رية التأ ال يجو
للعاا ندور ن يتسااح ييثا و والل عن الحدود
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جالىىة يياىىا جىىاو سىىتة يىىا ىى سىى ة إذا ىىان
اقتضىىاء اىىا تجاىىع اىىن إجا اتىىن السى وية على ىىذا
ال حىىو اا ىىا ل عي ىىا ل وإال ىىان التعىىويض ال ىىدي
ع ثىىا واجن ىا ل ت ىىديرال ن ى ن الاىىدخ التىىأ إاتىىد إليثىىا
الحراىىان اىىن اسىىتعاا تل ى اإلجىىا خ ارد ىىا إل ى
جثة العا ي ىان ال اىا ل ن تتحاى وحىد ا تنعىة
ذل .

وحيىىىث إن الاشىىىر قىىىد د نىىى ص الف ىىىرخ
الا عون ييثا اىن الالئحىة سىالفة الىذ ر على ن
العااىىى ال يجىىىو ن يتمىىىذ اىىىن اإلجىىىا خ السىىى وية
وعىىىا لء إدماريىىىا ل اىىىن مىىىال ترحيىىى اىىىدد ا التىىىأ
ترامى يىأ اسىتعاالثا ى تجايعثىا ليحصى نعىىد
إ تثىاء مداتىىن على اىىا ي انلثىا اىىن اوجىىر و ىىان
ضاان الاشىر لاصىلحة العاى ذاتثىا قىد اقتضىا
ن يرد عل العاا سوء قصىد يلى يجى لىن ن
يحص عل اا يساوي جر ىذا الرصىيد إال عىن
اىىىد ال تجىىىاو ماسىىىة شىىىثر و ىىىأ اىىىدخ قىىىدر
الاشر ن قصر ا يعتنر ىايالل لججىا خ السى وية
غايتثىىا يىىال تف ىىد ا وااتثىىا و تتع ى وظائفثىىا
إال ن ىىىىىذا الح ىىىىى ال ي نغىىىىى ن يسىىىىىري علىىىىى
إ القىىن ناىىا اىىلدا ىىن لاىىا ىىان يىىوات اإلجىىا خ
راجعىىىىا ل إلىىىى جثىىىىة العاىىىى و وسىىىىنا اقتضىىىىتثا
ظىىرود دائىىن دون ن ي ىىون إلرادخ العاا ى دم ى

وحيث إن الح يأ ىذا التعىويض ال يعىدو
ن ي ىىىون اىىىن الع اصىىىر اإليجانيىىىة للذاىىىة الااليىىىة
للعاا ااا ي در يأ إ ىار الح ىو التىأ ت فلثىا
الاادتىىان (  69و  )67اىىن الدسىىتور اللتىىان صىىان
نثاىىا حى الال يىىة الماصىىة والتىىأ جىىر قضىىاء
ىىذ الاح اىىة على اتسىىاعثا لجاىىوا نوجىىن عىىا
وا صرايثا نالتالأ إل الح و الشمصية والعي ية
جايعثا  .ات ان ذل ي ن حراان العااى اىن
التعىىىويض الا ىىىاير للضىىىرر والجىىىانر لىىىن ي ىىىون
امالفىىىىىا ل للحاايىىىىىة الدسىىىىىتورية الا ىىىىىررخ للال يىىىىىة
الماصة .

ييثا ا ت جثة العا اسئولة عن تعويضىن ع ثىا
ييجو للعاا ع دئذ – و ص عا – ن ي لنثىا
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