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 2018سنة  مارسمن  20الموافق  الثالثاءجلسة 

  رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ - محمد بن حمد الباديبرئاسة السيد القاضي /           

والبشير بن  فالح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح  شهاب عبدالرحمن الحمادي و

 الهادي زيتون. 

      (  ) 

 دستوري  2016لسنة  1الدعوى رقم 

دستتتتور ع دعتتتوى دستتتتورهة " " اقوتتتا " " قحولوتتتا "ع الملعمتتتة ا  لادهتتتة ال ل تتتا " 

 اختصاصوا "ع المصللة المحاشرةع

الرقابـــة القضـــائية علـــ  دســـتورية التشـــريع . ملاصهـــا   تعـــار  الل ـــو   -

 القانونية المطعون عليها مع األحكام التي تضملها الدستور.

ــدي - ــي تق ــرة ف ــام  رالعب ــتالو ن ومــ  والحك ــخ الو اص ــريع . بتواف ــتورية التش دس

 الدستور.

نطـــال الـــدعوت الدســـتورية . يتحـــدد بمضـــمون الـــدفع بعـــدم الدســـتورية المـــام  -

 محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديت .

يشـــترص لقبـــوو الـــدعوت الدســـتورية . تـــوافر الم ـــلحة الش  ـــية المباشـــرة  -

ــو ــين يكـ ــا  بـ ــي الطلبـ ــي فـ ــا للف ـ ــتورية الزمـ ــيلة الدسـ ــي المسـ ــي فـ ن الف ـ

 المرتبطة بها.

ــوافر شــرص الم ــلحة المباشــرة  - ــدير ت ــدائرة تق ــوص بال ــة  مل الدســتورية بالمحكم

ــي  ــ  الو الن تحـ ــا  لـ ــرت ملازعتهـ ــة الصـ ــيس لجهـ ــد ا . ولـ ــا وحـ ــة العليـ االتحاديـ

 محلها.

ــن ص - ــتورية ع ــدائرة الدس ــدعوت بال ــين ات ــاو ال ــالزم ب ــن ال ت ــة م ــخ ااحال ري

ــتورية  ــدعوت الدس ــي ال ــرة ف ــرص الم ــلحة المباش ــوافر ش ــة الموضــوع وت محكم

 فاألول  ال تغلي عن الثانية . مؤدت  ل ؟
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ــة  - ــرالت لمحكمـ ــ ي تـ ــاو الـ ــلر المحـ ــ  الن الـ ــتورية نلـ ــدائرة الدسـ ــال الـ انتهـ

الموضــوع عـــدم دســـتوريت  لــيس مت ـــال ات ـــاال مباشــرا  بـــاللر الدســـتوري 

ــ ي صالفــ  وال  ــرا عــن فحوا ــا . الوــر    عــدم قبــوو ال يلــاو مــن احكامــ  وي 

 .ةالدعوت الدستوري

 مثاو. -

 ( 3/2018/ 20دستوري جلسة  2016لسنة   1الدعوى رقم )

 ــــــــ

ح ث إن الملعمتة  نتوا ادتتداء إلت  لن الرقادتة الة تاى ة علت  دستتورهة التيتره  التت  

الةا"و" ة الم  ون عل وا، مت  اححعتاا التت   حاشرها هذا الملعمة ، مناطوا   ارض النصوص 

  تتمنوا الدستتتور، ستتواء ذردا هتتذا النصتتوص دالتيتتره اا احصتتل ة التتت   ةرهتتا الستتل ة 

التيره  ة لذ   منتوا التيره اا الفرع ة الت   صدرها السل ة التنف ذهة ف  حتدذد صتالح توا 

 حرة ف   ةدهر دستتورهة التيتره  هت  الت  "اط الدستور دوا، سواء لكان ا لادهاً لذ ملل اً ، ذال

دتوافق لذ اختالف "صوصه ذلحعاا الدستور ذمةت  ا وا، ذلن " اق الدعوى الدستتورهة التت  

ل اح الميرع للخصم إقامتوا، هتلدد دم مون التدف  د تدا الدستتورهة التذي لث تر لمتاا ملعمتة 

دعوى الدستتورهة  توافر الموضوع ذف  اللدذد الت   ةدر ف وا جدهتته، ذل"ته هيتترط لةحتو  الت 

المصللة اليخص ة المحاشرة الت  هةوا دوتا النتعاع الموضتوع  ذ لتن دتون هعتون الفصت  فت  

المسولة الدستورهة  زماً للفص  ف  ال لحاا المر ح ة دوا ، الم رذحة عل  ملعمة الموضوع، 

مصتللة فت  ذالداىرة الدستورهة دالملعمتة ا  لادهتة ال ل تا هت  التت   تلترى  توافر شترذط ال

الدعوى المةامة لماموا للتثحت من هذا اليرط الالزا لةحولوا ، ذل س لجوتة لخترى لن  نازعوتا 

 لن لذ  ل  مللوا ف ه، ذمن ثم فال  الزا د ن ا صا  الدعوى دوتذا التداىرة عتن طرهتق اةحالتة 

من ملعمة الموضوع ذ وافر شترذط المصتللة فت  التدعوى الدستتورهة فتاحذل      نت  عتن 

لثا" ة، فإ ا ا"توت هذا الداىرة الدستورهة إل  لن النص الملا  الذي  راءى لملعمة الموضتوع ا

عدا دستورهته ، ل س متصال ا صا ً محاشراً دالنص الدستوري الذي خالفه ذ  هنا  من لحعامته 

ذدالتتال  عتدا قحتو  التدعوى  هذهخرج عن فلواها فإن مصللة المدع  ف  ال  ن عل ه منتتف 

تورهةع لما كان  لن فتإن التداىرة الدستتورهة دالملعمتة ذهت  دصتدد دلتث دستتورهة "تص الدس

من النظاا المال  الموحد الم حق عل  النتعاع الموضتوع   تة تد دن تاق  لتن فت   59/2المادة 

دلث مدى مخالفتة هتذا التنص التيتره   للنصتوص الدستتورهة التت  دلت  عل وتا المتدع  فت  
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قتوا دالنص الم  ون ف ه حن لساس الرقادة الدستورهة لن هعتون صل فة دعواا ذا صالوا ذعال

ثمة ا ر حاط د ن هذا النص ذدت ن النصتوص الدستتورهة التت  خالفوتا ذهتو متا لتم هتلةتق فت  

ستتالفة الح تتان  59/2التتدعوى الدستتتورهة الراهنتتة  لتتن لن المتتدع  حتتدد " تتاق مخالفتتة المتتادة 

  لن هذا النصوص  نظم الملع ة الخاصتة ذالة تود من دستور ا  لاد حا 39، 21،  20دالمواد 

الت   رد عل وا، ذحظر مصادرة احموا  ال امة م  د ان ق مة ال م  ذ ةتدهر المجتمت  لته كتركن 

لساس  من لركان  ةدمهعع، ذه  دوذا المثادة    تص  ا صا ً ذث ةا ذمحاشتراً دلرمتان المتدع  

  تون ف ته د تدا دستتورهتهع ذإ  كتان  لتن فتإن من معافوة "واهة الخدمة التذي قتررا التنص الم

 الدعوى الدستورهة   ل  غ ر مةحولة ع 

     

 اإلجراءات
  

ــوبر  ــن ال ت ــامن عشــر م ــاريا الث ــة  2016بت ــوتبي االتحادي ــة الب ــم محكم الحال

نداري  2016لسـلة  95االستئلافية بموجب القرار ال ـادر فـي االسـتئلاو رقـ  

مـن  59/2وال ي نر ملطوق  عل  اآلتي ))...بقبوو الدفع بعدم دستورية المادة 

العامة لرعاية الشـباب الف ي السابع من اللظام المالي الموحد المعتمد من الهيئة 

، وحــدد   2001لســلة  132والرياضــة ال ــادر بموجــب قــرار الــرئيس رقــ  

يوما لرفع الطعن المام المحكمة االتحادية العليا...(( و ل  بعد  15للمستينف الجال   

الن دفع المدعي بعدم دستورية المادة سالفة البيان، وعل  نوـر  لـ  ونفـا ا لقـرار 

عوت الدستورية المام المحكمة االتحاديـة العليـا بموجـب المحكمة القام المدعي الد

ـم  31/10/2016محيفة الودعم مكتب ندارة الدعوت بتـاريا  وقيـد  تحــــــــ

ــ  ) ــلة 1رق يان القاضــي/  2016( لس ــل ــن دســتوري " ع قاضــيا  ............" صع

لتحضير الدعوت . ون  نظر  الدعوت المام قاضي التحضير فقدم و يي المدع  

 ألول  م  رة صلب في صتامها الحك  برفض الدعوت . عليها ا
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وحيث نن المحكمة بعد االنتهال من نجرالا  تحضير الدعوت ، حدد  جلسـة  -

للظر الدعوت المام  يئة المحكمـة ولـ  يحضـر فيهـا الحـد، وبـ ا   23/1/2018

 الجلسة قرر  المحكمة حجز الدعوت للحك  لجلسة اليوم .  

 المحكمة
 

 –حســبما يبــين مــن حكــ  ااحالــة وســائر األورال  –وحيــث نن الوقــائع 

ــدعوت رقــ   .................تتح ــي فــي الن المــدعي /  ــام ال  2016لســلة  60الق

الهيئــة العامــة لرعايــة الشــباب  -1نداري  لــي البــوتبي ضــد المــدع  عليهمــا/ 

دفعا لـ  اتحـاد اامـارا  للمبـارزة بطلـب الحكـ  بهلزامهمـا بـين يـ  -2والرياضة 

در   عن مدة عملـ  لـدت المـدع   108.000مستحقات  عن نهاية ال دمة بقيمة 

ــاريا  ــ  بت ــ  علــ  ســلد مــن القــوو نن ــابع للمــدع  عليهــا األول ــاني الت ــ  الث علي

تعاقد مع المدع  علي  الثاني علـ  الن يعمـي لديـ  بوتيفـة مـدرب  21/9/2008

ز تـدريب المبــارزة رياضـة المبـارزة للملت بـا  الوصليـة ومشـرو علـ  مرا ـ 

بالدولة و ل  لمدة عام وفي حالة عدم نصطار الحد الطرفين برغبة في ننهال العقد 

يورو بااضافة نل  توفير سكن  2200يجدد لمدة الصرت مقابي الجر شهري قدر  

مؤوث وت ا ر سفر من ونلـ  موصلـ  فرنسـا لقضـال نجازتـ  السـلوية المدفوعـة 

و   20/9/2012ديد العقد سلويا حت  نهايت  في  األجر مدتها والوون يوما، وت  تج

 20/9/2013وحتـ   21/9/2012التبع  الطرفان بعقد جديد محدد المدة يبدال من 

براتب شهري مقدار  اولا عشر اللف در   مع زيادة مدة ااجازة السلوية لتكـون 

صمســة والربعــين يومــا واســتمر  عالقــة المــدعي بالمــدع  عليــ  الثــاني حتــ  

لتقديم  استقالت  التي ت  قبولها ، ولما  انم المدع  عليها األول   12/12/2015

باعتبار الن المدع  علي  الثاني يتسل  ميزانيت  المالية ملها امتلعـم عـن مـرو 

مكافية نهاية ال دمة للمدعي ومقدار ا المبلغ المطالب ب  دون وجـ  حـخ فكانـم 

علـ  الن اللظـام الدعوت . ومحكمة الوو درجـة قضـم بـرفض الـدعوت تيسيسـا  
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المالي الموحد للجلة األولمبية واالتحادا  والجمعيا  العاملة فـي مجـاو رعايـة 

، وال ي  2001لسلة  132الشباب والرياضة ال ادر بموجب قرار الرئيس رق  

ملـ  علـ  " المـدربون  59/2البرمم في تل  عقود المدعي قد نـر فـي المـادة 

دمــة". اســتينف المــدعي  ــ ا الحكــ  ومســاعدو   ال يســتحقون مكافــية نهايــة ال 

نداري ، والولال نظر االستئلاو قدم المـدعي مـ  رة  2016لسلة  53باالستئلاو 

مـن الف ـي  59/2دفـع فيهـا بعـدم دسـتورية نـر المـادة  4/10/2016مؤرصة 

السابع من اللظـام المـالي الموحـد السـالف البيـان لم الفتـ  ن ـو  الدسـتور ) 

ــن 39،21،20المــواد  ــ  ( وم ــلر  مل ــهن ال ــ  ف ــدم  59/2و ــ  ور يلومــع  بع الم

ـة   18/10/2016الدستورية، وبجلسة  ـبوو  -1حـــكــــمم الــــمحكـــمـــ بــقــــ

 شكـــــال. واالستئــلا

السـالفة  59/2وقبي الف ي في الموضوع بقبوو الدفع بعدم دسـتورية المـادة  -2

الجال  مدت  صمسة عشر يوما لرفع الطعـن  –المستينف  –البيان، وحدد  للمدعي 

للظـر االسـتئلاو،  8/11/2016المام المحكمة االتحادية العليا ، وحـدد  جلسـة 

عي الـدعوت الدسـتورية والبقم الف ي في الم اريف. وعل  نور  ل  القـام المـد

ــاريا  ــدعوت بت ــب ندارة ال ــم مكت ــة بموجــب مــحيفة الودع ــ   المحكم ــام   الم

صلب في صتامها الحك  بقبوو الدعوت شكال  وفي الموضوع بعدم  31/10/2016

مــن الف ــي الســابع مــن اللظــام المــالي الموحــد للجلــة  59/2دســتورية المــادة 

جـاو رعايـة الشـباب والرياضـة األولمبية واالتحادا  والجمعيا  العاملـة فـي م

واسـتلد فـي دعـوا  نلـ   2001لسـلة  132ال ادرة بموجب قرار الـرئيس رقـ  

السباب حاملها الن الدستور جعي من العمي والوتيفة ال   الواجبا  التي يؤديهـا 

األفراد لضمان تقدم المجتمع ونهضت  واللق  عل  المجتمـع مسـؤولية الن يضـمن 

مي ولمن يعولون من الفراد السر   بعد ننهال عالقته  حياة  ريمة للعماو الولال الع

الوتيفية. و انم مكافية نهاية ال دمة عبارة عن مجموع مبالغ ت  استقطاعها من 

راتب الموتف ترد ل  علد ننهال صدمت  ومن و  فهن حرمـان الموتـف مـن  ـ   
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المكافية بمقتض  نر قانوني يلطوي عل  م الفة للدستور ودلـي المـدعي علـ  

  -ام الم الفة بمواد دستور االتحاد اآلتية قي

( ن  جرت ن ها عل  الن " يقدر المجتمع العمي  ر ن الساسـي مـن 20المادة ) -

الر ان تقدم  ويعمي عل  توفير  للمواصلين وتي ليه  ل  ويهيئ الظروو المالئمة 

ل ل  بما يضع  من تشريعا  ت ون حقول العماو وم الح الرباب العمي علـ  

 ريعا  العمالية العالمية المتطورة. ضول التش

( قد ن م عل  الن "الملكية ال امة م ونة ويبين القانون القيـود 21المادة ) - 

التي ترد عليها وال يلزع من الحد ملك  نال فـي األحـواو التـي تسـتلزمها الملفعـة 

 العامة وفقا ألحكام القانون وفي مقابي تعويض عادو ". 

لـ  الن " الم ـادرة العامـة لامـواو محظـورة وال ( قـد ن ـم ع 39المادة ) - 

تكــون عقوبــة الم ــادرة ال امــة نال بلــال علــ  حكــ  قضــائي وفــي األحــواو 

 المل و  عليها في القانون". 

قـدمم  –الهيئـة العامـة لرعايـة الشـباب والرياضـة  –والمدع  عليهـا األولـ    

م  رة جوابية قالم فيها نن الل و  الدستورية التي ساقها المـدعي بمقولـة نن 

من اللظام المالي الموحد المشار نليـ  فـي المسـال المتقـدم قـد  59/2نر المادة 

صالفها ال تعدو الن تكون مبادئ دستورية عامة ب  و  ميانة الملكية ال امة 

ألحواو المل و  عليها في القـانون وحظر الم ادرة العامة لامواو، نال في ا

و  ل  قيمة العمي  ر ن الساسي لتقدم ، و ي الل و  مجتمعـة ال عالقـة لهـا 

بمكافية ال دمة التي يستلد نليها المدعي وال تت ي بها ، بااضافة نل  الن المكافية 

 ي حخ للمدرب م در  اللظام المالي الموحد ال ي يلزم ب  ماحب العمي و و 

يمين للمدرب وال يستحق  نال بعد نهاية صدمت  حماية لـ  ولعائلتـ  مـن نوع من الت

م اصر المستقبي علدما ال يكون قـادرا  علـ  العمـي، ون ا قـرر اللظـام الـ ي تـ  

التعاقد بموجب  عل  عدم استحقال المكافية لدصوو المبلغ فعليـا ضـمن الرواتـب، 

ت السلة التعاقديـة صامـة والن عالوة عل  الن التعاقد مع     الفئة تحديدا  ال يتعد
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يكون بهدارة جديدة باعتبار  عقـدا جديـدا ، وانتهـم فـي  ةالتجديد للسلوا  الالحق

 صتام م  رتها نل  صلب الحك  برفض الدعوت الدستورية.

وحيث نن المحكمة تلو  ابتدال نل  الن الرقابة القضائية علـ  دسـتورية التشـريع  

ا تعـار  الل ـو  القانونيـة المطعـون التي تباشـر ا  ـ   المحكمـة ، ملاصهـ 

ــ   الل ــو   ــوال ورد    ــتور، س ــي تضــملها الدس ــام الت ــع األحك ــا، م عليه

بالتشــريعا  األمــلية التــي تقر ــا الســلطة التشــريعية الو تضــملتها التشــريعا  

الفرعية التي ت در ا السلطة التلفي ية في حدود مـالحيتها التـي نـاص الدسـتور 

الو محليـا  ، والعبـرة فـي تقـدير دسـتورية التشـريع  ـي بها، سوال ال ـان اتحاديـا  

بتوافخ الو اصتالو ن وم  والحكام الدستور ومقتضـياتها، والن نطـال الـدعوت 

الدســتورية التــي التــاح المشــرع لل  ــ  نقامتهــا، يتحــدد بمضــمون الــدفع بعــدم 

الدستورية ال ي الوير المام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيهـا جديتـ ، 

يشترص لقبوو الدعوت الدستورية توافر الم لحة الش  ية المباشـرة التـي  والن 

يقوم بها اللزاع الموضوعي و ل  بين يكون الف ي في المسيلة الدستورية الزما  

للف ي في الطلبا  المرتبطة بها ، المطروحة عل  محكمة الموضوع، والـدائرة 

ت توافر شروص الم لحة في الدستورية بالمحكمة االتحادية العليا  ي التي تتحر

الدعوت المقامة المامها للتثبم من   ا الشرص الالزم لقبولها ، وليس لجهة الصرت 

الن تلازعها  ل  الو تحي محلها في ، ومن و  فال تالزم بين ات او الـدعوت بهـ   

الدائرة عن صريخ ااحالة من محكمة الموضـوع وتـوافر شـروص الم ـلحة فـي 

ــاألو ــتورية ف ــدعوت الدس ــدائرة ال ــ   ال ــم   ــه ا انته ــة، ف ــي عــن الثاني ل  ال تغل

الدستورية نل  الن اللر المحاو ال ي ترالت لمحكمة الموضوع عدم دسـتوريت  

، ليس مت ال ات اال  مباشرا  باللر الدستوري ال ي صالف  وال يلاو من الحكام  

وبالتـالي عـدم   وي را عن فحوا ا فهن م لحة المدعي في الطعن علي  ملتتفيـ 

بوو الدعوت الدستورية. لما  ان  لـ  فـهن الـدائرة الدسـتورية بالمحكمـة و ـي ق

من اللظام المالي الموحـد المطبـخ علـ   59/2ب دد بحث دستورية نر المادة 
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اللزاع الموضوعي تتقيد بلطال  ل  في بحث مدت م الفة   ا اللر التشـريعي 

  وات ــالها للل ــو  الدســتورية التــي دلــي عليهــا المــدعي فــي مــحيفة دعــوا

وعالقتهــا بــاللر المطعــون فيــ  ألن الســاا الرقابــة الدســتورية الن يكــون ومــة 

االرتباص بين   ا اللر وبين الل و  الدستورية التي صالفها و و ما ل  يتحقخ 

 59/2في الدعوت الدستورية الرا لة  ل  الن المدعي حدد نطـال م الفـة المـادة 

ستور االتحـاد حـاو الن  ـ   الل ـو  من د 39، 21،  20سالفة البيان بالمواد 

تلظ  الملكية ال امة والقيود التي ترد عليها، وحظـر م ـادرة األمـواو العامـة 

مع بيان قيمة العمي وتقدير المجتمع ل   ر ن الساسي من الر ـان تقدمـ ..، و ـي 

به   المثابة ال تت ي ات اال  وويقا ومباشرا  بحرمـان المـدعي مـن مكافـية نهايـة 

ي قــرر  الــلر المطعــون فيــ  بعــدم دســتوريت . ون   ــان  لــ  فــهن ال دمــة الــ 

 الدعوت الدستورية تضحي غير مقبولة . 

 


