جــــــــامعـــــــــة األزهـــــــــر– غــزة
عمــــــادة الدراســــــــــات العـلـــــيا

كـــــلــــيــــــــــــــة الحـــــــــقــــــــــــــــــوق
برنامج ماجستير القانون العام

الدفـــع بعـــدم الدســـتوريـة
(دراسة تحليلية ومقارنة)

Provoking Of Unconstitutionality
()An Analytical And Comparative Study

الباحث

عبد هللا ياســين الدحــدوح
تحت إشراف
د /عبد هللا خليل الف ار
أستاذ قانون المرافعات المشارك

كلية الحقوق بجامعة األزهر– غزة

د /محمد عبد هللا أبو مطر
أستاذ القانون الدستوري المساعد

كلية الحقوق بجامعة األزهر– غزة

قدمت هذه الرسالة إستكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير
في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة األزهر

غزة في  1441ه 2020 -م

بسم اهلل الرمحن الرحيم

آن ِ
َّللا اْلملِ
ِ
ِ
ِ
َن
أ
ل
ب
ق
ن
م
ر
ق
ل
ا
ب
ل
ج
ع
ت
ال
و
ق
ح
ل
ا
ك
ُّ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ ْ ْ
َفتَ َعاَلى ه ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ
ضى ِإَل ْي َك َو ْحُي ُه َوُق ْل َر ِِّب ِزْدِني ِعْل ًما
ُيْق َ

صدق اهلل العظيم

سورة طه آية ()114

2

إقـــــــــــرار
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شكر وعرفان

الحمد هلل تعالى أن وفقني وأمدني الصبر والعزيمة إلتمام هذا البحث العلمي  ،وانني أنتهز
هذه المناسبة ألتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضل الدكتور  /محمد عبدهللا أبو مطر على

ما بذله من ٍ
جهد كبير أثناء دراستي في مرحلة الدراسات العليا (ماجستير القانون العام) .

كما أتقدم بجزيل الشكر أيضاً لسيادته وللدكتور  /عبدهللا خليل الف ار لما بذلوه من جهد كبير
خالل المراحل المختلفة إلعداد هذه الرسالة ولقبولهما اإلشراف على هذه الرسالة  ،فجهدهما الكبير
ومتابعتهما المستمرة ومالحظاتهما الناقدة كانت العامل األساسي في إتمام هذه الرسالة على النحو
الذي ظهرت به  ،فال يسعني سوى الدعاء لهما بالتوفيق واإلعانة من هللا على تحمل هذه المسئوليات
وأن يجعلهما سنداً ومنا اًر لطالبي العلم .
وأستغل هذه الفرصة ألعلن عن عظيم شكري وتقديري إلى األساتذة الكرام أعضاء لجنة
الحكم على هذه الرسالة  ،فإطالعهم وابداء مالحظاتهم وآرائهم
المناقشة لقبولهما االشتراك في لجنة ُ

إغناء لها .
العلمية
ً
كما أتقدم بعظيم شكري وتقديري إلى أساتذتي األفاضل في كلية الحقوق لما بذلوه من جهد
كبير خالل فترة دراستي في مرحلة البكالوريوس والماجستير  ،فلي الشرف بأنني تتلمذت على أيديهم ،
ونهلت من علمهم المستفيض الذي كان بذرة المنشأ لي في دراستي القانونية .
والشكر موصول لكل من ساندني أثناء إعداد هذا البحث  ،ولكل من له الفضل في تسهيل
حصولي على المراجع القانونية المتخصصة .
وأخي اًر  ،إن هذا العمل يعد ثمرة لتعاون كل من سبق ذكرهم فجزاهم هللا عني خير الجزاء ،
ونسأل هللا أن يكسو هذا الجهد المتواضع حلة القبول  ،وأن يبلغني هللا غاية مقصدي فيه .

نسأل هللا التوفيق والسداد

ب

ملخص الرسالة
إن تحريك الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدول التي تأخذ بنظام الرقابة المركزية

قد يتم عبر أربعة وسائل يمكن تقسيمها من حيث جهة تحريكها لقسمين األول منهما  :وسائل ممنوحة

للقضاء وهي اإلحالة والتصدي  ،والقسم الثاني منهما  :وسائل ممنوحة لألشخاص وهي الدعوى
األصلية والدفع بعدم الدستورية .
فالدفع بعدم الدستورية قد يعتبر الوسيلة األكثر شيوعاً من األشخاص مقارن ًة بالدعوى األصلية
إلرتباط الدفع بعدم الدستورية بالدعوى الموضوعية ،ولتفضيل األفراد عدم سلوك طريق الدعوى

األصلية وتكبد الكثير من العناء والمصاريف دون وقوع ضرر فعلي على حقوقهم  ،كما أن الدول التي

أخذت بالدعوى األصلية أحاطتها بالعديد من الشروط والضوابط لضمان تحجيم الولوج بواسطتها للرقابة

القضائية الدستورية  ،عالوة على أن بعض الدول لم تأخذ بأسلوب الدعوى األصلية ليصبح الدفع بعدم
الدستورية هو الطريق الوحيد المتاح لألشخاص .

وتتم الرقابة القضائية بواسطة الدفع بعدم الدستورية عبر مرحلتين األولى منهما  :الفصل

بجدية الدفع من محكمة الموضوع  ،والثانية منهما  :رفع الدعوى الدستورية والفصل فيها من المحكمة

الدستورية ،وهذا يثير تساؤالً رئيسياً حول حدود سلطة قاضي الموضوع إزاء الدفع من حيث القبول أو
الرفض ،وهل تعليق رفع الدعوى الدستورية بصدور قرار من قاضي الموضوع يعتبر إخالالً بمبدأ

مركزية الرقابة القضائية ؟ .

ونظ اًر لحداثة القضاء الدستوري الفلسطيني حرصنا على تسليط الضوء على مكامن القصور
والغموض في التنظيم القانوني للدفع بعدم الدستورية وذلك من خالل إتباع المنهج التحليلي المقارن

فيما بين التشريع الفلسطيني والمصري إلثراء هذه الرسالة ولبيان موقف ٍ
كل من التشريع والقضاء والفقه
في فلسطين ومصر .
لذلك تناولنا في الفصل األول بإيجاز للتطور التاريخي الذي طال الرقابة القضائية على
الدستورية من نظام الالمركزية إلى نظام المركزية وتركيز االختصاص في يد هيئة قضائية خاصة ،

وكذلك ماهية الدفع بعدم الدستورية وصوالً لوضع تعريف له وتمييزه عن الدفع الفرعي وعن غيره من

وسائل تحريك الدعوى الدستورية  ،باإلضافة لبيان الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية ومدى اعتباره

دفعاً من الدفوع المعروفة بقانون المرافعات من عدمه .

ج

وخصصنا الفصل الثاني لبحث التنظيم القانوني للدفع بعدم الدستورية وبيان شروطه الشكلية

والموضوعية ،ومدى إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية نفسها موضحين
الحاالت التي تنعقد فيها المحكمة الدستورية كمحكمة موضوع والقواعد الخاصة التي تحكم الدفع أمام

المحكمة الدستورية .

وأخ ـ ـ ــي اًر فـ ــإن الفصل الثالث تناولنا اآلثار المترتبة على الدف ــع بعـ ــدم الدس ــتورية في حالتي

الرفـ ــض (تقدير عدم الجدية) أو القبول (تقدير الجدية)  ،ومدى جواز الطعن استقالالً بالقرار الصادر

في كال الحالتين .

وتم اختتام هذا البحث بالخاتمة التي تضمنت العديد من النتائج التي توصلنا لها ومن أهمها

أن المحكمة الدستورية يمكن لها أن تنعقد كمحكمة موضوع ويجوز إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها .

وقد أنهينا الخاتمة بالعديد من التوصيات ومن أهمها توصية المشرع الفلسطيني عند أول

تعديل لقانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا أن يورد نصاً خاصاً يلزم فيه أعلى محكمة في التدرج
الهرمي للمحاكم بكافة أنواعها أن ترسل الق اررات الباتة الصادرة عنها المتعلقة برفض الدفع بعدم

الدستورية لتمكين المحكمة الدستورية من إعمال رقابتها بهذا الخصوص إنسجاماً مع مبدأ مركزية

الرقابة الدستورية .

د

Abstract
Activating judicial control over the constitutionality of laws in countries

that adopt a system of central control may be done through four means that

can be divided in terms of the party responsible for activating it into two
parts, the first of which relates to the means granted to the judiciary which

are referral and evocation, and the second part involves the means granted
to people which are the original action and the plea of unconstitutionality.

The plea for unconstitutionality may be considered the most common

method for persons compared to the original action because of the link of

unconstitutionality with the substantive action, and because of the preference
of individuals not to take the route of the original action and therefore incur a

lot of trouble and expenses without actual damage to their rights. Also the

states that adopted the original action have surrounded it with many
conditions and controls to ensure that access is restricted by constitutional

judicial control, in addition to the fact that some states did not adopt the
original action method, so that the plea for unconstitutionality becomes the
only path available to people.

Judicial control is carried out by challenging constitutionality through

two phases, the first of which is the seriousness of the challenge from the
trial court, and the second of them is the filing of the constitutional case and

the adjudication thereof by the constitutional court, and this raises a major
question about the limits of the authority of the trial judge regarding the
challenge in terms of acceptance or rejection, and whether suspending the
constitutional case by issuing a decision by the trial judge is considered a
violation of the principle of the centralization of judicial control?

Given that the Palestinian constitutional judiciary is still new, the

researcher was keen to shed light on the deficiencies and ambiguities in the

legal regulation of the plea for unconstitutionality, through following the
comparative analytical approach between the Palestinian and Egyptian

ه

legislations to enrich this thesis and to clarify the position of both the
legislation, the judiciary, and jurisprudence in Palestine and Egypt.

Therefore, the researcher dealt briefly in the first chapter with the

historical development of judicial control on constitutionalism starting from
the system of decentralization to the system of centralization and the

concentration of jurisdiction in the hands of a special judicial body, as well

as what is meant by unconstitutionality, and then to establish a definition of it
and distinguish it from sub-plea and other means of activating the
constitutional case, in addition to pointing out the legal nature of the claim

for unconstitutionality and the extent to which it is considered one of the
claims known in the procedural law.

The second chapter discussed the legal regulation of the plea for

unconstitutionality, clarifying its formal and substantive conditions, the extent
to which the unconstitutional plea can be raised before the constitutional

court itself, explaining the cases in which the constitutional court convenes
as a subject court and the special rules governing the plea before the
constitutional court.

Finally, the third chapter dealt with the effects of the pela for

unconstitutionality in the cases of refusal (estimating lack of seriousness) or
acceptance (estimating seriousness), and the extent of the possibility of
appeal independently by the decision issued in both cases.

This research ended with a conclusion that included many results that

the researcher came up with, the most important of which is that the
constitutional court can convene as a subject court and it is possible to raise
the plea for unconstitutionality before it.

The conclusion also had many recommendations, the most important

of which is to recommend the Palestinian legislator once the first amendment
of the law for the formation of the Supreme Constitutional Court is made to

include a special text in which the highest court in the hierarchy of courts of

all kinds is required to send the final decisions issued by it which are related
و

to the refusal of the plea of unconstitutionality to enable the constitutional
court to enforce its control in this regard, in line with the principle of the
centralization of constitutional control.
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 أوالً  :المقدمة

يعد الدستور أسمى القوانين في الدولة ألنه يحدد كيفية تشكيل السلطات الثالث والعالقة فيما

بينها وبين هذه السلطات واألفراد أيضا بما يكفل تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق وحريات
األفراد ،وهو ما يتطلب االلت ازم بأحكام الدستور وعدم الخروج عليها من الكافة وخصوصا السلطات
الحاكمة في الدولة بما فيها السلطة التشريعية عند سنها للقوانين والتشريعات ،لضمان تطبيق مبدأ
الشرعية ومبدأ سمو الدستور على غيره من القوانين والتشريعات ،ومن هنا جاءت فكرة الرقابة على
دستورية القوانين باعتبارها وسيلة للتحقق من التزام السلطة التشريعية بأحكام الدستور .
وقد تعددت أساليب الرقابة على دستورية القوانين ،إلى أسلوبين أولهما  :الرقابة التي تناط
ممارستها بهيئة سياسية وتكون سابقة على صدور القانون ،فيما يعرف بالرقابة السياسة ،وثانيهما :
الرقابة التي يتوالها القضاء ،والتي تثور بعد صدور القانون فيما يعرف بالرقابة القضائية ،والتي يتم
تحريكها عبر عدة وسائل وهي  :الدعوى األصلية التي يقيمها الشخص المتضرر ،واإلحالة من
محكمة الموضوع ،والتصدي من قبل المحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية موضوع هذا البحث
وهي إحدى الوسائل التي أخذ بها المشرع الفلسطيني في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )3لعام
 2006وتعديالته ،وكذلك المشرع المصري في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )48لعام 1979
وتعديالته كطريق لتحريك الدعوى الدستورية.
فالدفع بعدم الدستورية هو الوسيلة الوحيدة المتاحة لألشخاص للطعن بعدم دستورية القوانين في
الدول التي لم يأخذ فيها المشرع بالدعوى األصلية كالمشرع المصري في قانون المحكمة الدستورية
العليا ،نظ اًر لما قد تثيره طريقة الدعوى األصلية من إشكاليات خصوصاً إساءة استعمالها من قبل
األشخاص سيما وأن اللجوء إليها كوسيلة لتحريك الدعوى الدستورية يكون مباشرة أمام المحكمة
المختصة بالرقابة الدستورية دون التقيد بسبق وجود نزاع منظور أمام محكمة الموضوع ،بعكس الدفع
بعدم الدستورية الذي قيده المشرع بوجود هذا النزاع باإلضافة إلى مجموعة من الضوابط والشروط لقبول

الدفع أمام القضاء العادي والدستوري على ٍ
حد سواء .

ونظ اًر لهذا اإلرتباط بين الدفع بعدم الدستورية والدعوى الموضوعية فإن موضوع البحث إقتصر
بشكل أساسي على دراسة الدفع أمام محكمة الموضوع  ،باإلضافة لإلشارة ألحكام الدفع أمام المحكمة
الدستورية فيما يتعلق بهذا الخصوص .
1

 ثانياً  :موضوع الدراسة .
لقد تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بموجب مرسوم رئاسي صدر من رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 2016/4/3م ،ونظ اًر لحداثة المنظومة القضائية الدستورية
الفلسطينية  ،باإلضافة إلى أن الدفع بعدم الدستورية هو الوسيلة األكثر استخداماً التصال المحكمة
ابتداء من محكمة
الدستورية بدعواها  ،فضالً عما يمتاز به هذا األسلوب بالتشعب في إجراءاته
ً
الموضوع وحتى صدور حكم في المسألة الدستورية من المحكمة المختصة قانوناً بذلك أال وهي
المحكمة الدستورية .
ففي ظل ما ذكر أعاله تناولنا وسيلة الدفع بعدم الدستورية خصوصاً أن قانون تشكيل المحكمة
الدستورية العليا الفلسطيني لم ينظم الدفع بعدم الدستورية إال بنص المادة ( )3/27فقط  ،عالوة على
أنها وسيلة ُمنحت لألفراد يجب التمسك بها قبل رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية  ،لذلك
كان لزاماً إيضاح إجراءات وشروط الدفع بعدم الدستورية منذ إبداؤه وحتى إتصال المحكمة المختصة
بدعواها وصوالً إلصدار حكم في الدعوى الدستورية .

 ثالثاً  :أهمية الدراسة .
نظ اًر إلصدار قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا في فلسطين بتاريخ 2006/2/17م،
وتأخر إنشاء المحكمة الدستورية لغاية عام 2016م ،ونظ اًر لمرور الدفع بمراحل تطور أبرزها نظام ال
مركزية الرقابة ومن ثم نظام المركزية مما أفرز نظاماً للدفع بعدم الدستورية يختلف عن نظام الدفع
الفرعي ،وعليه فإن أهمية البحث تكمن في بحث وتحليل النصوص القانونية باإلضافة ألحكام المحكمة
الدستورية العليا الفلسطينية ومقارنتها بالتجربة المصرية فيما يتعلق بهذا الخصوص لبيان مدى دقة
وكفاية التنظيم القانوني للدفع بعدم الدستورية من عدمه  ،ومدى إمكانية اإلحالة بهذا الخصوص لقانون
أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

 رابعاً  :منهجية الدراسة .
تتطلب دراسة موضوع الدفع بعدم الدستورية من منظور المعالجة التشريعية لشروط إقامته
واآلثار المترتبة على قبوله أو رفضه اللجوء إلى المنهج التحليلي للتنظيم التشريعي الفلسطيني له في
2

كل من القانون األساسي الفلسطيني لسنة 2003م وتعديالته ،وقانون المحكمة الدستورية العليا
الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2006م وتعديالته ،وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ()2
لسنة 2001م وتعديالته ،وذلك بالمقارنة مع التنظيم التشريعي المصري في كل من دستور مصر لعام
2014م وتعديالته ،وقانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )48لسنة 1979م وتعديالته  ،هذا من
ناحية ومن ناحية أخرى المقارنة فيما بين القضاء الفلسطيني والمصري إلثراء موضوع الدراسة ،مع
االستعانة باآلراء الفقهية بالخصوص .

 خامساً  :إشكالية الدراسة .
عليه فإن هذه الدراسة تطرح إشكاليتها الرئيسية المتمثلة في :بحث مدى كفاية معالجة المشرع
الفلسطيني للدفع بعدم الدستورية من حيث شروطه وآثاره ،وذلك مقارنة بالمشرع المصري؟ ،خاصة
عين أخذا بالدفع بعدم الدستورية كوسيلة لتحريك الدعوى الدستورية .
وأن كال المشر ِّ
وهي إشكالية تثير العديد من التساؤالت ،أبرزها:
 -1ما المقصود بالدفع بعدم الدستورية ؟ وهل يختلف عن الدفع الفرعي المعمول به في نظام المركزية
الرقابة القضائية على دستورية القوانين ؟

 -2هل يعتبر الدفع بعدم الدستورية بحد ذاته دعوى دستورية أم أنه مجرد إجراء من إجراءات تحريك
الدعوى الدستورية لصحة إقامتها ؟

 -3ما هي الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع ؟ وهل تختلف الطبيعة
القانونية الخاصة به عن الدفوع األخرى المعروفة بقانون المرافعات ؟

 -4في ظل األخذ بالدعوى األصلية والدفع بعدم الدستورية في قانون المحكمة الدستورية العليا
الفلسطيني  ،فهل يحق للطاعن بالدستورية سلوك أي من األسلوبين لتحريك الدعوى الدستورية أم
يوجد معيار محدد لألخذ بأي منهما ؟

 -5ما هي شروط صحة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع ؟ وما هي عالقة الدعوى
الدستورية بالدعوى الموضوعية ؟

3

 -6هل يمكن إبداء هذا الدفع أمام المحكمة الدستورية ؟ واذا كانت اإلجابة بنعم  ،ما هي الحاالت
التي يجوز فيها إبداء الدفع أمام المحكمة الدستورية ؟ وهل يوجد أحكام خاصة للدفع بعدم

الدستورية يمكن تطبيقها أمام المحكمة الدستورية ؟
 -7ما هي سلطة قاضي الموضوع إزاء الدفع بعدم الدستورية من حيث القبول والرفض ؟ وما الطريق
القانوني للطعن بقرار محكمة الموضوع سواء بالقبول أو الرفض ؟ وهل البحث في الجدية من

قاضي الموضوع يعتبر فصالً في مسألة الدستورية وتجاو اًز لمبدأ مركزية الرقابة على الدستورية ؟
 -8ما هي اآلثار المترتبة على رفض الدفع بعدم الدستورية وكذلك على قبوله ؟ وكيف ومتى يمكن
الطعن بالقرار الصادر بشأن الجدية ؟ وهل يؤثر الطعن بقرار الجدية على إرتباط المحكمة

الدستورية بدعواها ؟

 سادساً  :خطة الدراسة .
الفصل األول  :ماهية الدفع بعدم الدستورية .
المبحث األول :المقصود بالدفع بعدم الدستورية وتمييزه عن غيره من وسائل تحريك الدعوى الدستورية.
المبحث الثاني  :الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية .
الفصل الثاني  :التنظيم القانوني للدفع بعدم الدستورية .
المبحث األول  :شروط الدفع بعدم الدستورية .
المبحث الثاني  :إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية .
الفصل الثالث  :اآلثار المترتبة على الفصل بالدفع بعدم الدستورية .
المبحث األول  :اآلثار المترتبة على رفض الدفع بعدم الدستورية .
المبحث الثاني  :اآلثار المترتبة على قبول الدفع بعدم الدستورية .

4

الفصل األول
ماهية الدفع بعدم الدستورية
تطور الدفع بعدم الدستورية على مرحلتين  :أولهما مرحلة ال مركزية الرقابة على الدستورية ،
وثانيهما مرحلة مركزية الرقابة على الدستورية مما أثر على ماهية هذا الدفع واآلثار المترتبة على

الحكم فيه  ،وعليه يجب التفرقة بداي ًة بين هاتين المرحلتين .
فالرقابة القضائية على الدستورية لها أسلوبين :1

األسلوب األول  :ال مركزية الرقابة القضائية على الدستورية ومؤداه أن جميع المحاكم أياً كان

نوعها ومهما كانت درجتها في السلم القضائي تختص بالنظر والفصل في مسألة الدستورية من عدمها

عند نظرها للمنازعة المعروضة أمامها .

األسلوب الثاني  :مركزية الرقابة القضائية على الدستورية ومؤداه أن تختص هيئة قضائية واحدة

بالرقابة على مسألة الدستورية  ،سواء كانت هيئة قضائية خاصة أم أعلى هيئة قضائية في سلم التدرج
الهرمي للقضاء العادي .
وبالتالي ينتج عن أسلوب الالمركزية رقابة امتناع فقط لحين قيام السلطة التشريعية بإلغاء النص

أو القانون غير الدستوري  ،حيث يتم التصدي من محكمة الموضوع للنص القانوني غير الدستوري

بطريق الدفع الفرعي 2بمناسبة نزاع موضوعي  ،أما أسلوب مركزية الرقابة نظ اًر إلختصاص هيئة
قضائية خاصة بالنظر في مسألة الدستورية فإن أحكامها تصدر بإلغاء القانون المخالف للدستور ،
وعليه فإن أسلوب المركزية ينتج عنه رقابة إلغاء فإن كان إتصال الهيئة القضائية الخاصة بالدعوى

الدستورية عن طريق الدعوى األصلية سميت رقابة إلغاء مباشرة – أي وسيلة هجومية – وان كانت
عن طريق الدفع أمام محكمة الموضوع سميت رقابة إلغاء غير مباشرة – أي أنها دفاعية . 3

وهذا ما أكد عليه الدستور الكويتي لعام 1963م بأن الجزاء على مخالفة التشريع للدستور هو

اإللغاء لباب التشريع  ،حيث نصت المادة ( )173منه على اآلتي " :يعين القانون الجهة التي تختص
1

عبدالمنعممحفوظ–القضاءالدستوريفيمصر–دراسةتأصيليةمقارنةللرقابةعلىدستوريةالقوانينفيالدولالمعاصرةمعتحليلحكمالمحكمةالدستوريةالعليااألخيرفيمصر–الطبعةاألولى–بدوندارنشر–سنة1994م–ص67حتى .73
2
 يرىالدكتور  سعدعصفورإنماإصطلحعليهفقهاءالقانونالدستوريمنتسميةالرقابةعنطريقالدفعبأنهالدفعالفرعيالتنطبقمعالت رجمةالدقيقةلإلصطالحالفرنسيالخاليمنكلمةفرعيوبالتالييكونذلكتزيدالمبررله–أنظرفيذلكعبدالغنيبسيونيعبد
هللا– النظمالسياسيةوالقانونالدستوري–  الدولة،الحكومة،الحقوقوالحرياتالعامة،المبادئللقانونالدستوري،الدستوراللبناني–
الدارالجامعية–بدونسنةنشر–ص565ومابعدها .
3
منقولبتصرفعن:عمرالعبدهللا–الرقابةعلىدستوريةالقوانين–دراسةمقارنة–بحثمنشورفيجامعةدمشق–العددالثاني–المجلد– 17بدوندارنشر–سنة2001م–ص 18حتى، 21انظركذلكعثمانعبدالملكالصالح–الرقابةالقضائيةأمامالمحكمة
الدستورية في الكويت – دراسة تحليلية نقدية مقارنة – الطبعة االولى – إصدار مجلة الحقوق – كلية الحقوق بجامعة الكويت – مطبعة
الجامعة–سنة1986م–ص .20

5

بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ...وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم

دستورية قانون أو الئحة تعتبر كأن لم يكن". 1

بناء على ذلك فإن موضوع دراستنا يتعلق بالدفع بعدم الدستورية في النظم الدستورية التي تأخذ
ً
بمركزية الرقابة القضائية على الدستورية وهو النظام المعمول به في فلسطين ومصر أيضاً .
وبإستقراء النصوص القانونية المنظمة للدفع بعدم الدستورية في القانون الفلسطيني والمصري

يتبين بأن الدفع بعدم الدستورية هو أحد وسائل تحريك الدعوى الدستورية الذي بمقتضاه تتصل

المحكمة الدستورية العليا بدعواها  ،فلهذه الوسيلة أهمية خاصة الرتباطها بدعوى الموضوع  ،حيث ال
يمكن إبداء الدفع بعدم الدستورية إال من أحد الخصوم في دعوى قضائية منظورة أمام محكمة

الموضوع .
وللوقوف على ماهية الدفع بعدم الدستورية يجب بيان المقصود بهذا الدفع أوالً ومن ثم بيان

طبيعته القانونية  ،ولذلك سأقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي -:

المبحث األول/المقصود بالدفع بعدم الدستورية وتمييزه عن غيره من وسائل تحريك الدعوى الدستورية .
المبحث الثاني/الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية .

1

-عثمانعبدالملكالصالح–المرجعالسابق–ص .34-22-21-11
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المبحث األول
المقصود بالدفع بعدم الدستورية
وتمييزه عن غيره من وسائل تحريك الدعوى الدستورية
يختلف الدفع الفرعي 1المعمول به في نظام الرقابة القضائية الالمركزية على الدستورية عن

الدفع بعدم الدستورية المعمول به في نظام الرقابة القضائية المركزية على الدستورية  ،وذلك إلختالف

الحكم الصادر في كل منهما فيما إذا كان يقتصر على اإلمتناع عن تطبيق القانون المشكوك

بدستوريته فنكون أمام دفع فرعي  ،أم يتجاوز األمر ذلك إلى اإللغاء فنكون أمام الدفع بعدم الدستورية

كوسيلة من وسائل تحريك الدعوى الدستورية في الدول التي تأخذ بنظام الرقابة القضائية المركزية .
مما يقتضي األمر تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كالتالي :
المطلب األول  :تعريف الدفع بعدم الدستورية .
المطلب الثاني  :تمييز الدفع بعدم الدستورية عن غيره من وسائل تحريك الدعوى الدستورية .

المطلب األول
تعريف الدفع بعدم الدستورية
لنتمكن من وضع تعريف شامل للدفع بعدم الدستورية يجب تأصيل التعريف لغوياً ومن ثم

اصطالحاً وفقاً لنصوص القواعد القانونية المنظمة للدفع بعدم الدستورية ومقارنتها ببعضها وباللجوء
أيضاً ألقوال وتعريفات فقهاء القانون الدستوري .
 أوالً  :تعريف الدفع بعدم الدستورية لغ ًة .
الدفع بعدم الدستورية هو مصطلح مركب من عدة كلمات لذلك يجب الوقوف لغوياً على معنى
كل كلمة ومن ثم الحصول على تعريف لغوي لهذا المصطلح .

1

  سبقإيضاحرأي بعضالفقهحيثيرى أنتسمية الرقابةعن طريقالدفع بأنهادفعفرعيال تنطبقمعالترجمةالدقيقةلإلصطالحالفرنسيالذيجاءخالياًمنكلمةفرعيوبالتاليفإنتسميةالدفعبأنهفرعيتزيدالمبررله،إالأننيأفضلتسميتهبالدفعالفرعيلتمييزه
عنالدفعبعدمالدستوريةألننيأرىوجودإختالفجوهريبينهماسيتمبيانهبالتفصيلفيمابعد .

7

فكلمة الدفع بفتح الدال وتسكين الفاء تعني االزالة بقوة  ، 1والدفع في المرافعات التجارية والمدنية

تعني أي يدعي المدعى عليه أم اًر يريد به درء الحكم عليه في الدعوى . 2
أما كلمة بعدم فالباء حرف جر يجر ما بعده

3

 ،وعدم بفتح العين والدال لها معنيين األول

منهما  :يعني ضد الوجود أي نفي شيء من شأنه أن يوجد  ،والثاني كلمة تسبق المصدر فتؤدي

معنى مضاداً لمعناه ومثال ذلك عدم الحضور = الغياب  ،وعدم القبول = الرفض .4
وكلمة الدستورية  :فإن ال هي حرف تعريف

5

 ،وأما دستورية فهي اسم مؤنث منسوب إلى

دستور وهي مصدر صناعي من دستور وتعني شرعية القوانين وتوافقها مع دستور الدولة  ،ودستورية
القوانين أي مطابقتها لقواعد الدستور وأحكامه . 6

ومما سبق فإن تعريف الدفع بعدم الدستورية لغ ًة هو " :إزالة العيوب الدستورية وجعل التشريع
مطابقاً ألحكام الدستور" .

7

 ثانياً  :تعريف الدفع بعدم الدستورية إصطالحاً
نظ اًر الختالف االنظمة الدستورية في تقنين الدفع بعدم الدستورية وتنظيم شروطه وجد العديد من

فقهاء القانون الدستوري صعوبة في وضع تعريف جامع له  ،لذلك نجد البعض قد إكتفى بشرح أحكام

الدفع بعدم الدستورية دون وضع تعريف له .

وبالرجوع للنصوص القانونية الحاكمة للدفع بعدم الدستورية نجدها لم تضع تعريفاً بل نصت
على أحكامه  ،فجاء نص القانون األساسي الفلسطيني على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا النظر
في دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها  ،وعلى أن يحدد قانونها طريقة تشكيلها واإلجراءات

1

  -معجم المعاني – قاموس لسان العرب – تاريخ الزيارة 2018/8/18م – الساعة 11ص – عبر الموقع االلكتروني التالي
 . https://www.almaany.com:
2
 -معجم المعاني – قاموس المعجم الوسيط – تاريخ الزيارة 2018/8/18م – الساعة 11:30ص   -عبر الموقع االلكتروني التالي :
 .https://www.almaany.com
3
 -معجم المعاني – قاموس المعجم الوسيط – تاريخ الزيارة 2018/8/18م – الساعة 11:50ص  -عبر الموقع االلكتروني التالي :
 .https://www.almaany.com
4
 -معجمالمعاني– قاموساللغةالعربيةالمعاصر– تاريخالزيارة2018/8/18م– الساعة12:25م -عبرالموقعااللكترونيالتالي:
 .https://www.almaany.com
5
 -معجم المعاني – القاموس الغني – تاريخ الزيارة 2018/8/18م – الساعة 12:35م  -عبر الموقع االلكتروني التالي :
 .https://www.almaany.com
6
 -معجمالمعاني– قاموساللغةالعربيةالمعاصر– تاريخالزيارة2018/8/18م– الساعة12:50م -عبرالموقعااللكترونيالتالي:
 .https://www.almaany.com
7
-فيمايتعلقبلفظالتشريعفإنالتعبيربكلمةالتشريعأوسعنطاقاًالسيماوأنالتشريعيشملالقانونالعاديوالثانوي،أماكلمةقانونفتشير
للقانونالعاديفقط،أنظرفيذلك:محمدعبدهللاأبومطر–القانونالدستوريوالنظمالسياسية–المبادئالدستوريةالعامةوتطبيقاتهافي
فلسطين–الجزءاألول–الطبعةالثالثة–مكتبةومطبعةالطالب–سنة2017م–ص،307كماأنتعبيركلمةقانونتعنيفقطالقانون
الصادر بطريق التصويت عليه من البرلمان – نادية عيسو وكهينة أمير – رسالة ماجستير بعنوان الدفع بعدم الدستورية – جامعة عبد
الرحمانميرة(بجاية)–بدوندارنشر–سنة2017-2016م–ص.63
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المتبعة أمامها وأثار أحكامها

1

 ،وقد نص الدستور المصري لسنة 2014م على تولي المحكمة

الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح  ،وأن يعين القانون اإلختصاصات
األخرى للمحكمة وينظم اإلجراءات التي تتبع أمامها . 2

ونرى أن نص الدستور المصري جاءت صياغته أدق من نص القانون األساسي حيث حدد

مجال الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على القوانين واللوائح  ،أما القانون األساسي أورد عبارة
" أو النظم وغيرها " مما يعطي المحكمة الدستورية إختصاص فضفاض في حين أن الرقابة على

الدستورية تنحصر على القوانين واللوائح فقط دون غيرها  ،وعليه فإن الرقابة تنحصر على القواعد

القانونية العامة والمجردة بغض النظر عن تسميتها سواء قانون أو الئحة أو نظام
أن المراسيم ليس كلها تتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة .

3

 ،باإلضافة إلى

وبالرجوع لقانون المحكمة الدستورية العليا المصري رقم  48لسنة 1979م نجد أن المادة

(/29ب) منه نصت على أنه " :تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على

الوجه اآلتى  :أ ، ....... -ب -إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو

الهيئات ذات االختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة ورأت المحكمة أو الهيئة
أن الدفع جدي  ،أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً ال يجاوز ثالثة أشهر لرفع الدعوى
بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا  ،فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" .
ويقابلها نص المادة ( )3/27من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم  3لسنة

2006م وتعديالته ، 4حيث نصت على الدفع بعدم الدستورية باآلتي " :تتولى المحكمة الرقابة
القضائية على الدستورية على الوجه التالي  -3 ، ......2 ، ..... -1 :إذا دفع الخصوم أثناء النظر

بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام ورأت المحكمة
1

 نصت المادة()103منالقانوناألساسيالمعدللسنة2003موتعديالته علىاآلتي -1":تشكلمحكمةدستوريهعليابقانونوتتولىالنظر في  :أ -دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها  ،ب -تفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات  ،ج -الفصل في تنازع
االختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي  -2 ،يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية
العليا،واإلجراءاتالواجبةاإلتباع،واآلثارالمترتبةعلىأحكامها" .
2
 نصت المادة ( )192من الدستور المصري لسنة 2014م على " :تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علىدستوريةالقوانين ،واللوائح،وتفسيرالنصوصالتشريعية ،والفصلفيالمنازعاتالمتعلقةبشئونأعضائها،وفىتنازعاالختصاصبين
جهاتالقضاء ،والهيئاتذاتاالختصاصالقضائي،والفصلفيالنزاعالذييقومبشأنتنفيذحكميننهائيينمتناقضينصادرأحدهمامن
أية جهة من جهات القضاء  ،أو هيئة ذات اختصاص قضائي  ،واآلخر من جهة أخرى منها  ،والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ،
والقراراتالصادرةمنها،ويعينالقانوناالختصاصاتاألخرىللمحكمة،وينظماإلجراءاتالتيتتبعأمامها".
3
 فيمايتعلقبطبيعةالرقابةالقضائيةالتيتمارسهاالمحكمةالدستوريةقضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةباآلتي":وحيثإنالرقابةالقضائيةالتيتباشرهاالمحكمةالدستوريةالعليافيشأنالشرعيةالدستورية،مناطهاكلقاعدةقانونيةيدعىمخالفتهاللدستور،ويتمالطعن
عليهاوفققانونهذهالمحكمةوذلكأيا ً كانموضعهاأومضمونهاأونطاقسريانهاأو السلطةالتيأقرتها أوأصدرتها،وهومايعنى
إنصرافهاإلىالقانونبالمعنىالموضوعيمحدداًعلىضوءكلقاعدةعامةمجردةتتولدعنهامراكزقانونيةمنطبيعتها،فاليكونتطبيقها
متعلقا ً بواقعة بذاتها أو بشخص محدد"  ،أنظر في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  77لسنة  19قضائية
(دستورية)الصادربتاريخ1998/2/7م– تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2019/8/31م–
الساعة9:30صباحاً–عبرالرابطالتالي.http://www.sccourt.gov.eg:
4
-لقدتمتعديلقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيرقم()3لسنة2006مبموجبالقراربقانونرقم()19لسنة2017م .
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أو الهيئة أن الدفع جدي يؤجل النظر بالدعوى ويحدد لمن أثار الدفع ميعاداً ال يتجاوز ( )60يوماً
لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور أعتبر الدفع كأن لم يكن" .
ولنا قول على نص المادة ( )14من القرار بقانون رقم ( )19لسنة 2017م والتي ُعدل بموجبها
نص المادة ( )3/27من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني حيث تم تعديل الفقرة
المذكورة وذلك بحذف عبارة (الهيئات ذات االختصاص القضائي) ، 1وعليه فال يوجد مبرر بإضافة

كلمة "الهيئة" بعد عبارة "ورأت المحكمة أو  "......الواردة بالتعديل المذكور ،وذلك كون التعديل طال
عدم جواز إبداء الدفع أمام الهيئات ذات اإلختصاص القضائي هذا من جهة ،ومن أخرى فكلمة

"محكمة" تحمل معنى فضفاض تشمل إنعقاد المحكمة كقاضي فرد أو إنعقادها كهيئة .

لذلك نرى ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة ( )3/27ليصبح نصها كالتالي :

"إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة أو

نظام ورأت المحكمة أن الدفع جدي يؤجل نظر الدعوى ويحدد لمن أثار الدفع ميعاداً ال يتجاوز ()60
يوماً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور أعتبر الدفع كأن لم
يكن".

يتضح من نص المادتين المذكورتين أعاله بأن المشرعين الفلسطيني والمصري لم يضعا تعريفاً

للدفع بعدم الدستورية بل تم النص على شروط واجراءات الدفع بعدم الدستورية تاركين أمر التعريف

لفقهاء القانون الدستوري  ،لذلك سنتجه ألقوال الفقهاء حول تعريفه .

فقد عرف بعض فقهاء القانون الدستوري المصري الدفع بعدم الدستورية بأنه " :قيام أحد

الخصوم أو صاحب الشأن في نزاع منظور أمام إحدى المحاكم بالدفع بعدم دستورية قانون معين
يتوقف عليه الفصل في هذا النزاع" . 2

بالنظر لهذا التعريف نجد أنه إفتقر لبيان ماهية الدفع هل هو إجراء أم هو إدعاء دستوري أم هو

حق ،كما أن التعريف لم يحدد أثار الحكم بالدفع  ،ومن ناحية أخرى يؤخذ على هذا التعريف أنه عرف
الدفع بعدم الدستورية بأنه دفع بعدم دستورية قانون معين  ،إضافة الى أنه قصر إثارته أمام المحاكم

1

 قبل التعديل كانتالمادة() 3/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006متنصعلىاألتي":إذادفعالخصومأثناءنظردعوىأمامإحدىالمحاكمأوالهيئاتذاتاالختصاصالقضائيبعدمدستوريةنصفيقانونأومرسومأوالئحةأونظامأوقرار
ورأتالمحكمةأوالهيئة أنالدفعجدي،أجلتنظرالدعوىوحددتلمنأثارالدفعميعادا ً اليجاوزتسعين يوما ًلرفعدعوىبذلكأمام
المحكمةالدستوريةالعليا،فإذالمترفعالدعوىفيالميعاداعتبرالدفعكأنلميكن" .
2
  هذاالتعريف يرجعلبعض فقهاءالقانونالدستوري المصريينومنهمنبيلةعبدالحليمكاملوحسنمصطفىالبحري،مشارإليهلدىالدكتور:محمدعبدهللاأبومطر–الوسيطفينظمالرقابةالدستورية–القضاءالدستوريفيفلسطينومصر–دراسةتحليليةمقارنة–
الطبعةاالولى–دارالنهضةالعربيةبمصرودارالنهضةالعلميةباإلمارات–سنة2018م–ص97و.238
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فقط  ،وهذا إن دل فإنه يدل على أن المقصود بهذا التعريف للدفع الفرعي في نظام الالمركزية وليس
الدفع بعدم الدستورية في نظام المركزية .

وقد عرف البعض الدفع بعدم الدستورية بأنه " :وسيلة من وسائل الدفاع التي يسعى أحد

الخصوم من خاللها إلى اإلعتراض على النص التشريعي المزمع تطبيقه بواسطة إحدى الجهات
القضائية نظ اًر لمخالفته الدستور"

1

.

يؤخذ على هذا التعريف بأنه جاء متأث اًر بالدفوع القانونية في قانون المرافعات فإعتبر الدفع بأنه

وسيلة دفاع في حين أن هدفه في األساس ليس الدفاع

2

بل حماية مبدأ الشرعية وسمو الدستور مما

يترتب على هذا الهدف نتيجة تتمثل بإسقاط القوانين المخالفة للدستور  ،فيترتب على ذلك أث اًر غير
مباشر وهو التأثير على مجرى الدعوى الموضوعية .

باإلضافة إلى أن التعريف لم يبين الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية  ،فإنه أيضاً حدد

هدف الدافع باإلعتراض على التشريع  ،في حين أن هدف الدافع منه هو اإلستحصال على حكم بعدم

الدستورية وليس مجرد اإلعتراض على التشريع أو إبداء وجهة نظر فيه .

كما أن هناك من عرفه بعد وسمه بالدفع الفرعي على أنه "وسيلة تبيح لألفراد بصورة غير

مباشرة من ترقب حالة القانون المراد تطبيقه على النزاع والتحقق من مدى إتفاقه مع أحكام الدستور من
عدمه". 3

جاء هذا التعريف بعد بيان نصوص قانون تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطيني والمصري

وبالتالي ُيقصد به الدفع بعدم الدستورية  ،وعليه يؤخذ على هذا التعريف أنه أوضح صاحب الحق في
الدفع أال وهم األفراد دون بيان إن كان يشمل األشخاص الطبيعيين فقط أم يشمل األشخاص

االعتباريين سواء أشخاص القانون الخاص أو العام .

ومن جهة أخرى إن كان بتعريفه يقصد الدفع الفرعي المعمول به في نظام ال مركزية الرقابة فإن

صاحب الحق فيه ال يقتصر على أشخاص القانون بل هو حق أيضاً لمحكمة الموضوع تستطيع إثارته
من تلقاء نفسها ألن ذلك يعتبر من صميم عمل القاضي فهو واجب عليه بحكم وظيفته التي تتطلب

1

 عصمتعبدهللاالشيخ–  مدىإستقاللالقضاءالدستوريفيشأنالرقابةعلىدستوريةالتشريعات– بالتركيزعلىالنظامينالمصريوالكويتي–دارالنهضةالعربية–سنة2009م–ص.130
2
ي عتبرالدفعالفرعيالمعمولبهفينظامالمركزيةالرقابةالدستوريةوسيلةدفاعألنمحكمةالموضوعهيالتيتختصبالنظروالفصلفيه،أماالدفعبعدمالدستوريةهونظامقانونيخاصومستقلعننظامالدفوعالقانونيةالمعمولبهافيقانونالمرافعاتفاألخيروسيلة
لتحريكالدعوىالدستوريةفيظلنظاممركزيةالرقابةالدستورية.
3
 عمرحمزةالتركماني– القضاءالدستوريفيفلسطين– وفقالقانونالمحكمةالدستوريةالعليارقم 3لسنة2006م– دراسةتحليليةمقارنة–رسالةماجستير–بدوندارنشر–سنة2010م–ص.213
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تغليب القانون األعلى عندما يتعارض معه قانون أدنى ، 1فتعد الرقابة على دستورية القوانين من

قاضي الموضوع إعماالً صحيحاً لمبدأ الفصل بين السلطات. 2

ويؤخذ أيضا على هذا التعريف ما أخذ على سابقه من حيث إفتقاره لبيان ماهية الدفع إضافة

إلى أنه خلط بين مفهوم الدفع الفرعي الذي يعتبر في حد ذاته إدعاء دستوري وبين الدفع بعدم

الدستورية الذي يعتبر مجرد إجراء من االجراءات التي يتم بموجبها تحريك الدعوى الدستورية لتتصل

المحكمة الدستورية بدعواها .

كذلك تم تعريف الدفع بعدم الدستورية بأنه " :الوسيلة القانونية التي يثيرها أحد خصوم المنازعة

في شأن نص أو مقتضى قانوني بمناسبة خصومة قائمة أمام أنظار محكمة الموضوع لعدم مطابقة

أحكامه مع النص الدستوري اذا ما كان تطبيقه في موضوع الخصومة سيمس بحق من الحقوق أو
بحرية من الحريات المكفولة بضمانة الدستور". 3

يؤخذ على هذا التعريف االطالة وعدم االختصار كما انه حصر نطاق مصلحة الدافع بعدم

الدستورية في حالة المساس بحق من الحقوق أو حرية من الحريات .

لذلك فإن هذا التعريف يكون قد حصر نطاق الدفع بعدم الدستورية في مخالفة األحكام

الموضوعية للدستور دون غيرها من أوجه عدم الدستورية . 4

ويمكننا وضع تعريف للدفع بعدم الدستورية بأنه " :حق إجرائي للخصوم يتيح لهم بطريق غير
مباشر تحريك الرقابة الدستورية ضد تشريع ما محدد بذاته الزم للفصل في خصومة قضائية قائمة
بهدف تقرير مبدأ الشرعية باالستحصال على حكم ذو حجية مطلقة في مسألة الدستورية من المحكمة

المختصة قانوناً" .

فالدفع بعدم الدستورية هو حق ألي من الخصوم مرهون بإرادته المنفردة  ، 5كما إنه إجراء يجب

أن يتم في أجل محدد ليتم رفع الدعوى الدستورية بحيث ال يمكن للمحكمة الدستورية اإلتصال بدعواها
إال بوسائل محددة منها الدفع بعدم الدستورية الذي ُيمكن األفراد بطريق غير مباشر الطعن بعدم
الدستورية أمام المحكمة المختصة .
1

 نعمانأحمدالخطيب– الوسيطفيالنظمالسياسيةوالقانونالدستوري– دارالثقافةللنشروالتوزيع– سنة2010م– ص 564ومابعدها .
2
عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص.1343
جمالرواب–ورقةعملبعنوانالدفعبعدمدستوريةالقوانين–قراءةفينصالمادة 188منالدستورالجزائري–بدوندارنشر–بدونسنةنشر–ص.36
4
-عماركوسة–محاضراتفيالقضاءالدستوري–ألقيتعلىطلبةالماستربكليةالحقوقوالعلومالسياسية–بجامعةمحمدلميندباغين
سطيف–سنة2015-2014م–ص95ومابعدها .
5
-ليلىبنبغيلة–بحثبعنواندعوىالدفعبعدم الدستوريةفيظلالتعديلالدستوريلسنة2016ماستئناسا ًبالتجريةالفرنسية–جامعة
األميرعبدالقادرللعلوماالسالمية–قسنطينة–مجلةالشريعةواإلقتصاد–العددالثانيعشر–ديسمبرسنة2017م–ص.74
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وبحسب هذا التعريف فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر وسيلة لتحريك الدعوى الدستورية بواسطة

الخصوم – أي ُيعتبر حقاً لهم ،باإلضافة إال أن لفظ الخصوم يشمل األشخاص الطبيعيين واإلعتباريين
كما يشمل أفراد القانون الخاص والعام على حد سواء . 1

مع العلم بأن مصطلح الخصومة يختلف عن مصطلح دعوى قضائية  ،فالخصومة لها معنى

واسع تشمل الدعوى التي ترفع أمام القضاء كما تشمل اإلدعاء المقدم أمام الهيئات ذات االختصاص

القضائي أيضاً .

كما أن التعريف حدد محل الطعن بعدم الدستورية أال وهو التشريع الذي يشمل القانون العادي

والالئحي .2

كما بين التعريف شرط الجدية أال وهو لزوم التشريع للفصل في الدعوى وعليه يكون ألحد

الخصوم مصلحة في الطعن به بعدم الدستورية .

كما بين التعريف الهدف من الدفع وهو تقرير مبدأ الشرعية وذلك بالحصول على حكم في
مسألة الدستورية من المحكمة المختصة قانوناً بغض النظر عن ماهيتها سواء أعلى محكمة في السلم
الهرمي للقضاء العادي أم المحكمة الدستورية العليا ألن القانون هو الذي نظم هذا االختصاص ، 3
وأخي اًر أوضح التعريف آثار الحكم في مسألة الدستورية أال وهي الحصول على حكم ذو حجية

مطلقة سواء بالدستورية أو عدمها من المحكمة المختصة .

المطلب الثاني
تمييز الدفع بعدم الدستورية عن غيره من وسائل تحريك الدعوى الدستورية
إن إختالف األنظمة القانونية للدول في اعتناقها لطرق الرقابة القضائية على الدستورية أدى إلى

اإلختالف في المفهوم القانوني للدفع ،مما نتج عنه الخلط بين الدفع الفرعي ومفهوم الدفع بعدم
1

ليلىبنبغيلة–المرجعالسابق-ص .732
 للمزيدحولال تعبيربمصطلحالتشريعومدىشموليتهراجعالدكتور:محمدعبدهللاأبومطر– القانونالدستوريوالنظمالسياسية–المرجع السابق– ص 291ومابعدها،انظركذلكناديةعيسووكهينةأمير– رسالةماجستربعنوانالدفعبعدمالدستورية– بدوندار
نشر–سنة–2017-2016ص.63
3
 قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية كانت تتولى المحكمة العليا مؤقتا ً إختصاصات المحكمة الدستورية – أنظر نص المادة()104منالقانوناألساسيالمعدللسنة2003موتعديالته،أنظركذلكنصالمادة()83منقانونالسلطةالقضائيةالفلسطينيرقم()1
لسنة2002م،ونصالمادة()37منقانونتشكيلالمحاكمالنظاميةالفلسطينيرقم()5لسنة2001م،وكذلكاألمرفيالنظامالمصري
فقدإختصتالمحكمةالعليابالرقابةعلىالدستوريةبناءعلىنصالمادة() 4منقانونتشكيلهالحينتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليا–
أنظرفيذلكعلي حسيننجيده– الرقابةعلىدستوريةالقوانين– المحكمةالدستوريةالعليا– طبيعتهاومهامهاوأهممبادئها– دارالفكر
العربي–سنة1988م–ص39ومابعدها .

13

الدستورية  ،وعليه يجب إقامة التفرقة بينهما أوالً ومن ثم بيان الفرق بين الدفع بعدم الدستورية وبين كل
وسيلة من وسائل تحريك الدعوى الدستورية .1

 أوالً  :تمييز الدفع بعدم الدستورية عن الدفع الفرعي .
قبل الخوض في الفروق الجوهرية بينهما فإنهما يتحدان بالهدف وهو تجنيب القانون أو
النصوص القانونية الطعينة وعدم تطبيق أحكامها على النزاع المطروح  ،كما أنهما يعتبران وسيلة

دفاعية لعدم إمكان إثارة أي منهما إال بعد القيام بتطبيق القانون على النزاع المنظور . 2
أما االختالفات فيما بينهما فهي كالتالي :
 .1من حيث التعريف .

سبق لنا تعريف الدفع بعدم الدستورية لذا نحيل اليه  ،أما الدفع الفرعي يسمى برقابة االمتناع

وهو "إمتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور بناء على دفع يقدمه صاحب المصلحة أو
بمبادرة منها في قضية منظورة أمامها إعماالً بتغليب حكم القانون األعلى على حكم القانون األدنى في

سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة" . 3

 .2من حيث األساس .

يستند الدفع بعدم الدستورية في نظام مركزية الرقابة إلى نص قانوني سواء في الدستور أو في

قانون المحكمة الدستورية . 4

أما الدفع الفرعي في نظام ال مركزية الرقابة فال يستند ألي نص دستوري أو قانوني منذ ظهوره

في الواليات المتحدة األمريكية وكذلك منذ األخذ به في مصر حيث استقر القضاء المصري على حقه
1

 الجديرذكرهفيهذاالمقامأنالدفعبعدمالدستوريةيتشابهلحدكبيرمعالدفعبعدمالمشروعيةفيأنكالهماينتميللقضاءالعيني،وأنكالهمايعتبردفعا ًوليسدعوىمستقلةفيتمإثارتهماأمامالقضاءالعاديعلىإختالفأنواعهإداريومدنيوجنائي،فكالهمايعتبرإجراء
منإجراءاترفعالدعوىوشرطا ً لصحةرفعها،فالتُقبلدعوىفحصالمشروعيةإالإذاسبقهادفعا ً بعدمالمشروعية،ففيظلنظام
القضاءالمزدوجإذاأُثيردفعا ً بعدمالمشروعيةأمامالقضاءاإلداريفإنهاتقدرجديتهوتنظرمباشرةبدعوىفحصالمشروعيةألنهاهي
المختصةبنظرها،أمالوتمإثارةالدفعبعدمالمشروعيةأثناءنظردعوىأمامالقضاءالمدنيفيجبعلىالمحكمةالنظرفيالدفعفإنقدرت
جديتهوجبعليهاإصدارقرارقضائيبوقفالدعوىاألصليةواإلحالةللقضاءاإلداريالمختصبنظردعوىفحصالمشروعية،أمالوتم
الدفعبعدمالمشروعيةأمامالقضاءالجنائيفإنالمحكمةالجنائيةإنقدرتجديةالدفعفإنهاتنظرفيدعوىفحصالمشروعيةإستنادا ًلنص
المادة() 171منقانوناإلجراءاتالجزائيةالفلسطينيرقم()3لسنة 2001م،أمافيظلنظامالقضاءالموحدفإنجميعالمحاكمعلى
إختالفأنواعهاتكونمختصةبنظردعوىفحصالمشروعيةلعدموجودقضاءإداريمتخصص،ونهايةاألمرفإنالمحكمةالمختصة
بنظردعوىفحص  المشروعيةتصدرحكمهافيهذهالدعوىبمشروعيةالقراراإلداريمنعدمه–أيمدىمطابقةالقرارالمطعونبعدم
مشروعيتهللقانون اإلداريمنعدمه –  ودونأنيتعدىذلكإلىإلغاءالقراراإلداري ،أمافيحالةالدفعبعدمالدستوريةفيتمإختصام
القانونالمطعونبعدمدستوري تهوتصدرالمحكمةالمختصةبنظرالدعاوىالدستوريةقرارهابدستوريةالقانونمنعدمه،فيمايتعلقبالدفع
بعدممشروعيةقرارإداريودعوىفحصالمشروعيةأنظر– الباحث:عائدنضالسعيدمطر– رسالةماجستيربعنوانقضاءفحص
الدستورية–دراسةتحليلية–جامعةاألزهربغزة–سنة2019م–ص11و12و13و23و50و84و95و .98
2
محمدعبدهللاأبومطر–القانونالدستوريوالنظمالسياسية–المرجعالسابق–ص291ومابعدها.3
نعمانأحمدالخطيب–المرجعالسابق–ص.5644
تمالنص علىالدفعبعدمالدستوريةبعدةنصوصقانونيةهيالمادة103منالقانوناألساسيالفلسطينيالمعدللسنة2003وتعديالته،يقابلهانصالمادة 192منالدستورالمصريلسنة2014موتعديالته،وكذلكبنصالمادة()2/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستورية
العلياالفلسطينيرقم3لسنة2006موتعديالته،ويقابلهانصالمادةرقم(/ 29ب)منقانونالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريرقم48لسنة
1979موتعديالته.
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في ممارسة الرقابة على الدستورية عبر الدفع الفرعي دون وجود نص دستوري وحتى إنشاء المحكمة

العليا سنة 1969م

1

.

وقد بني هذا األساس على أن هذه الرقابة ال تعدو أن تكون جزء من الوظيفة األصلية للسلطة

القضائية في انزال حكم القانون على المنازعات المطروحة على المحاكم  ،وعليه يجب على المحكمة

أن تحدد القانون الواجب التطبيق  ،وأنه في حالة وجود تعارض بين قانون عادي مع حكم نص

دستوري فأنه يتم استبعاد النص العادي وتطبيق حكم النص الدستوري . 2
 .3من حيث الجهة التي يثار أمامها .

يتميز الدفع بعدم الدستورية المعمول به في نظام مركزية الرقابة بأنه يثار أمام محكمة الموضوع

سواء في النظامين القانونيين الفلسطيني والمصري

3

 ،كما يثار أمام الهيئات ذات االختصاص

القضائي حسب ما هو معمول به وفق النظام القانوني المصري فقط

4

.

وقد أحسن المشرع الفلسطيني عندما عدل نص المادة ( )2/27من قانون تشكيل المحكمة

الدستورية وذلك بإلغاء حق الدفع بعدم الدستورية أمام الهيئات ذات االختصاص القضائي ألنه يصعب

في كثير من الحاالت خصوصاً في فلسطين التفرقة بينها وبين الهيئات اإلدارية التي تصدر ق اررات
إدارية ،مثال ذلك مجلس التأديب األعلى المنصوص على تشكيله ضمن قانون نقابة الصيادلة األردني
رقم ( )10لسنة 1957م الذي كان ساري المفعول على أراضي الضفة الغربية ويتضمن تحصين

الق اررات الصادرة عن مجلس التأديب األعلى من الطعن فيها على الرغم من تشكيله تشكيالً إدارياً بحتاً
وانعقاد جلساته بشكل سري ولم ينص إال على الحد األدنى من الضمانات القضائية للتقاضي أمامه
والتي ال ترتقي به ليكون هيئة ذات إختصاص قضائي ،وقد تم حديثاً تدارك ذلك بإصدار القرار بقانون

رقم ( )15لسنة 2016م الذي لم يورد نص على تحصين الق اررات الصادرة عنه  ،5وبالتالي تعتبر

ق ارراته إدارية يجوز الطعن بها باإللغاء أمام محكمة العدل العليا . 6
1

عبدالغنيبسيونيعبدهللا–النظمالسياسيةوالقانونالدستوري(الدولة–الحكومة-الحقوقوالحرياتالعامة-المبادئالعامةللقانونالدستوري -الدستوراللبناني)– المرجعالسابق– ص 568ومابعدها،انظركذلكناديةعيسووكهينةأمير– المرجعالسابق– ص
120ومابعدها.
2
عبدالمنعممحفوظ–المرجعالسابق–ص .663
 نصالمادة()2/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيرقم 3لسنة2006موتعديالته،والجديرذكرهأنه قدتمتعديلنصالمادةالمذكوربحيثألغىإمكانيةإثارةالدفعأمامالهيئاتذاتاالختصاصالقضائيوذلكوفقالقراربقانونرقم 19لسنة2017م،
ويقابلهانصالمادة(/29ب)منقانونتشكيلالمحكمةالعلياالمصريرقم48لسنة1979موتعديالته.
4
 فالهيئةذاتاالختصاصالقضائيهيالهيئةالتييخولهاالمشرعسلطةالفصلفيخصومةبحكمتصدرهبعدإتباعاالجراءاتالقضائية–أنظر  /محمد نصر الدين كامل – اختصاص المحكمة الدستورية العليا – ( الدعوى الدستورية – دعوى تنازع االختصاص الوظيفي –
دعوىتنفيذحكمينمتعارضين–اجراءاتهذهالدعاوي)–عالمالكتب–سنة1989م–ص.96
5
نصتالمادةرقم()3/56منقانوننقابةالصيادلةرقم()10لسنة1957معلىاآلتي":قراراتمجلسالتأديباألعلىمبرمةوالتقبلالطعنأمامأيمرجعإداريأوقضائي"،ولقدتمإلغاءهذهالفقرةبصدورالقراربقانونرقم()15لسنة2016مبشأننقابةالصيادلة .
6
حكمتالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةباآلتي":بالتدقيقوالمداولةقانوناً،و حيثأنالوقائعتتحصلمنسائراألوراقفيأنمجلسالتأديبلنقابةالصيادلةأصدرقرارا ً بتاريخ2015/12/30م،بإدانةالمدعيةفيالدعوىالماثلةيقضيبسحبترخيصمزاولةالمهنة==
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أما الدفع الفرعي المعمول به في نظام ال مركزية الرقابة فإنه يثار أمام المحاكم فقط أيا كانت

درجتها في السلم الهرمي القضائي على أساس أن الرقابة على الدستورية ال تعدو أن تكون جزءاً من
الوظيفة األصلية للقاضي والذي ال يجوز قصرها على محكمة دون أخرى . 1
 .4من حيث الجهة المختصة بالفصل .
رغم أن إثارة الدفع بعدم الدستورية يتم أمام محكمة الموضوع أو الهيئات ذات االختصاص
القضائي إال أن كل منهما ال يملك حق الفصل في مسألة الدستورية بل تختصان في الفصل في مدى

جدية هذا الدفع من عدمه فقط واحالة المسألة الدستورية في حالة ثبوت الجدية للمحكمة المختصة

للفصل فيها سواء كانت محكمة دستورية خاصة  2أو أعلى محكمة في سلم التدرج الهرمي للقضاء . 3

أما الدفع الفرعي فإن الجهة المختصة بالفصل فيه هي الجهة التي ُيثار أمامها أال وهي جميع
المحاكم مهما كان نوعها أو درجتها في السلم الهرمي القضائي . 4
 .5من حيث صاحب الحق .
لقد تم النص صراحة على صاحب الحق بالدفع بعدم الدستورية أال وهم الخصوم في الدعوى

الموضوعية . 5

أما الدفع الفرعي فإن صاحب الحق في إثارته ال ينحصر في الخصم صاحب المصلحة فقط بل
لمحكمة الموضوع أيضاً من تلقاء نفسها

6

 ،ولكن يجب األخذ بعين اإلعتبار أن المحكمة تثير الدفع

الفرعي ولكن ليس بصورة دفع وانما في صورة رقابة إمتناع .

==(إغالقالصيدلية) لمدةشهروتغريمهامبلغ ( )3000دينارأردنيبسببمخالفتهاقانوننقابةالصيادلةرقم( )10لسنة ، 1957ولم
ترتضالمدعيةبالقرارالمذكورواستأنفتهلدىمجلس التأديب األعلىالذيقرربتاريخ2016/04/20م،اإلبقاءعلىعقوبةالغرامةالمالية
المذكورةوتخفيضعقوبةسحبالمزاولة(إغالقالصيدلية) لمدةأسبوعين ،ماحدابالمدعيةإلىتقديم الدعوى رقم( )2016/102أمام
محكمةالعدلالعلياإللغاءقرارمجلسالتأديباألعلى،وفيجلسة2016/06/15م،طلبوكيلالمدعيةتأجيلالدعوىلرغبتهبالطعنفي
النصالقانونيمحلالطعن(الفقرةالثالثةمنالمادة )56منقانوننقابةالصيادلةسالفالذكر،واستجابتالمحكمةلطلبهورخصتلهبإقامة
الدعوىالدستوريةالماثلة"،أنظرفيذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2016/6قضيةرقم6لسنة
3قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2018/5/8م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2018/6/25م–العدد.144
1
عبدالمنعممحفوظ–مرجعسابق–ص68ومابعدها .2
 نصالمادة()2/27منقانون تشكيلالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيرقم 3لسنة2006م،لكنهقدتمتعديلنصالمادةالمذكوربحيثألغى الهيئات ذاتاالختصاص القضائيوذلكوفقالقرار بقانونرقم 19لسنة2017م،ويقابلهانص المادة(/29ب)من قانون
تشكيلالمحكمةالعلياالمصريرقم48لسنة1979م.
3
  الجديربالذكرأنالمحكمةالعلياالفلسطينيةهيالتيكانتمختصةبالنظرفيالدعاويالدستوريةحتىتاريخإنشاءالمحكمةالدستوريةالعليا،نصالمادة()104منالقانوناألساسيالفلسطينيالمعدللسنة2003موتعديالته،أنظركذلكنصالمادة()37منقانونتشكيل
المحاكمالنظاميةالفلسطينيرقم()5لسنة2001م،وأنظركذلكنصالمادة()83منقانونالسلطةالقضائيةالفلسطينيرقم()1لسنة
2002م ،وكذلكاألمرفيالنظامالمصريفقدإختصتالمحكمةالعليابالرقابةعلىالدستوريةبناءعلىنصالمادة()4منقانونتشكيلها
لحينتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليا .
4
عبدالغنيبسيونيعبدهللا–النظمالسياسيةوالقانونالدستوري(الدولة–الحكومة–الحقوقوالحرياتالعامة–المبادئالعامةللقانونالدستوري–الدستوراللبناني)–المرجعالسابق–ص .570
5
نصالمادة()2/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيرقم()3لسنة2006م،ويقابلهانصالمادة(/29ب)منقانونتشكيلالمحكمةالعلياالمصريرقم()48لسنة1979م .
6
-نعمانأحمدالخطيبالمرجعالسابق–ص .564
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 .6من حيث أداة الممارسة .
ابتداء أمام محكمة الموضوع
إن الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية يتم تحريكها
ً
ومن ثم إذا ثبتت جدية الدفع بعدم الدستورية يتم التصريح للدافع برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة

انتهاء . 1
المختصة في الميعاد المحدد ليتحول من دفع لدعوى دستورية
ً

نتهاء وال يتحول
أما الرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعي فتتم بالدفع الفرعي فقط
إبتداء وا ً
ً
هذا الدفع لدعوى دستورية مستقلة . 2
نخلص لنتيجة مفادها أن الدفع بعدم الدستورية إذا ثبتت جديته ينتهي بإقامة الدعوى الدستورية

وعليه يعتبر الدفع بعدم الدستورية هو وسيلة لتحريك أداة الرقابة أال وهي الدعوى الدستورية  ،أما الدفع
الفرعي فيعتبر في حد ذاته أداة الرقابة على الدستورية في نظام الالمركزية فال يعتبر وسيلة تحريك بل

أداة وذلك ألن الدفع الفرعي ال يتبعه إقامة دعوى دستورية بل يبقى قاضي الموضوع هو المختص
بالنظر في مسألة الدستورية واصدار حكم فيها .

 .7من حيث آثار الحكم الصادر وحجيته .
إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية المقامة بطريق الدفع بعدم
الدستورية هو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه
4

3

 ،لذلك تكون آثار الحكم ذات حجية مطلقة ملزمة

 ،ويكون الحكم الصادر عنها بهذا الخصوص هو الحكم

للكافة ولجميع سلطات الدولة أيضاً
بالدستورية أو عدمها إتجاه القانون الطعين

5

 ،ويكون حكمها ملزما للكافة بما فيها السلطة التشريعية

أو الجهة ذات االختصاص لتعديل القانون  ...أو الالئحة بما يتفق مع أحكام القانون األساسي وكذلك

ملزم للسلطة القضائية بحيث ُيحظر عليها تطبيق هذا القانون . 6

وانني أرى بأنه يترتب على نص المادة  25والمادة  41من قانون تشكيل المحكمة الدستورية

العليا الفلسطيني بأنه في جميع األحوال فإن المحكمة تحكم بعدم الدستورية سواء كانت الدعوى
1

 نصالمادة() 2/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيرقم 3لسنة2006موتعديالته،ويقابلهانصالمادة(/29ب)منقانونالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريرقم48لسنة1979موتعديالته .
2
 عبد الغني بسيوني عبد هللا – النظم السياسية والقانون الدستوري ( الدولة -الحكومة-الحقوق والحريات العامة-المبادئ العامة للقانونالدستوري-الدستوراللبناني)–المرجعالسابق–ص،565ناديةعيسووأميركهينة–مرجعسابق–ص.7
3
 نصالمادة()40منقانونتشكيل المحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيرقم 3لسنة2006موتعديالته،ويقابلهانصالمادة()48منقانونالمحكمةالعلياالمصريرقم48لسنة1979موتعديالته.
4
 مصطفىمحمودعفيفي– رقابةالدستوريةفيمصروالدولاألجنبية– دراسةتحليليةمقارنةألنظمةالرقابةفيالدساتيرالمعاصرة–الطبعةاألولى– مكتبةسعيدرأفت– بدونسنةنشر– ص 274ومابعدها،أنظركذلكنصالمادة()1/41منقانونتشكيلالمحكمة
الدستوريةالعلياالفلسطينيرقم 3لسنة2006موتعديالته،ويقابلهانصالمادة()1/49منقانونتشكيلالمحكمةالعلياالمصريرقم48
لسنة1979موتعديالته.
5
 نص المادة ( )41من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم ( )3لسنة 2006م  ،يقابلها نص المادة ( )49من قانونالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريرقم()48لسنة1979م .
6
نصالمادة() 25منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيرقم()3لسنة2006م،تمتعديلهابموجبالمادة()13منالقراربقانونرقم()19لسنة2019م.
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الدستورية قد إتصلت بالمحكمة الدستورية بطريق الدفع أو اإلحالة أو التصدي  ،ويكون حكمها مبطالً
للقانون الذي ثبت عدم دستوريته  ، 1نظ اًر ألنه أوجب في المادة  25على السلطة التشريعية أو الجهة

ذات االختصاص أن تقوم بتعديل القانون أو...أو الالئحة وفقاً ألحكام القانون األساسي .

أما القرار الصادر من المحاكم العادية في الدفع الفرعي يقتصر على الحكم باالمتناع عن

تطبيق القانون الطعين إذا ثبت عدم دستوريته دون الحكم بإلغاؤه

2

 ،وتكون له حجية نسبية فقط

ومعنى ذلك أن هذا القرار ال يقيد أي محكمة أخرى عالوة على أنه ال يقيد نفس المحكمة التي أصدرته

عند النظر في قضية أخرى ما لم تكن هذه المحكمة في دولة تأخذ بنظام السوابق القضائية  ، 3إال أن

بعض فقهاء القانون الدستوري يرى أن آثار الحكم في الدفع الفرعي من الناحية العملية ذو آثار مطلقة

حيث بمجرد إستنفاذ الحكم الصادر بعدم الدستورية لكافة طرق الطعن أي تأييده من المحكمة العليا

فتلتزم به كافة السلطات العامة دون إستثناء وتمتنع عن تطبيق القانون الغير دستوري . 4

ولكن المحكمة الدستورية العليا المصرية رأت – وبحق – عكس ذلك كون أن الرقابة بواسطة
الدفع الفرعي تؤدي إلى تناقض األحكام في المسائل الدستورية المتماثلة مما يخل بالوحدة العضوية
للنصوص الدستورية وسبب ذلك هو منح اإلختصاص بالنظر في المسائل الدستورية لجميع المحاكم

التي لكل منها فهمها الخاص للدستور . 5

أما بالنسبة آلثار الحكم الدستوري الصادر في الدعوى الدستورية فيجب التفرقة بين حالتين

األولى منهما  :صدور الحكم بدستورية القانون الطعين فإن أثر هذا الحكم ُيعدم أية دفع بعدم
الدستورية في المستقبل  ،أما الحالة الثانية منهما  :هي صدور الحكم الدستوري متضمناً عدم
الدستورية وقد إختلف الفقهاء والقضاء الدستوري حول أثر هذا الحكم فجانب منهم يرى إقتصار أثر

1

 فيمايتعلقبأثرحكمالمحكمةالدستوريةالعلياعلىالقانونفيمايتعلقبإلغائهأمحظرتطبيقه،أنظرفيذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 31لسنة 10قضائية(دستورية)الصادربتاريخ1991/12/7م– تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمة
الدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2019/9/2م–الساعة7:30مسا ًء–عبرالرابطالتالي .http://www.sccourt.gov.eg:
2
 عبدالعظيمعبدالسالم– رقابةالمحكمةالدستوريةالعلياعلى دستوريةالقوانينفيمصر– دروسعمليةلطلبةالفرقةاألولى– بدوندارنشر–بدونسنةنشر–ص63ومابعدها،أنظركذلكعبدالمنعممحفوظ–مرجعسابق–ص66و،71أنظركذلكنعماناحمد
الخطيب–المرجعالسابق–ص564ومابعدها .
3
نعماناحمدالخطيب–مرجعسابق–ص.5654
-مصطفىمحمودعفيفي–مرجعسابق–ص37ومابعدها.
5
 قضتالمحكمة الدستوريةالعلياالمصريةبأن" رقابةاالمتناععنإعمالالنصوصالتشريعيةالمخالفةللدستور،وهىرقابةكانتتفتقرإلىمناهجموحدةفيتقريرضوابطها،إذكانزمامهابيدالمحاكمعلىا ختالفها،وكانلكلمنهافهمهاالخاصألحكامالدستورمماأسفر
عنتناقضأحكامهافيالدعاوىالمتماثلة،وأخلبالوحدةالعضويةللنصوصالدستورية،وحالدوناتساقمفاهيمهاوتجانسها"،أنظرفي
ذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 31لسنة 10قضائية(دستوريةعليا)الصادربتاريخ1991/12/7م–تمرفع
الحكم من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2019/9/2م – الساعة  7:30مسا ًء – عبر الرابط التالي :
 .http://www.sccourt.gov.eg
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الحكم على عدم التطبيق فقط للقانون المحكوم بعدم دستوريته  ،ومنهم من يرى بأن األثر القانوني
يؤدي لإللغاء القانون الغير دستوري ومنهم من يرى بإلغاء قوة نفاذه فقط . 1

واننا نؤيد الرأي الفقهي الذي إتجه لتقرير ترتيب اإللغاء كأثر للحكم بعدم دستوريته وذلك لسببين

 ،األول منهما  :أن قانون المحكمة الدستورية ألزم الجهة المختصة بسن القوانين بإلغاء أو تعديل
القانون الصادر حكم بعدم دستوريته  ،الثاني منهما  :أن الجهة المختصة أساساً بسن القانون الخاص
بالمحكمة الدستورية هي السلطة التشريعية وقد وضعت على نفسها شرط ُتلزم نفسها بتعديل أو إلغاء
القانون الذي صدر حكم بعدم دستوريته .
أما بالنسبة الدفع الفرعي فأثر الحكم الصادر في المسألة الدستورية هو تطبيق القانون في حالة
ثبوت دستوريته  ،وعدم تطبيقه في حالة ثبوت عدم دستوريته

 ثانياً  :تمييز الدفع بعدم الدستورية عن الدعوى األصلية .
بعض الدول ومنها مصر لم تأخذ بأسلوب الدعوى األصلية كوسيلة لتحريك الرقابة الدستورية

تخوفاً من إساءة إستعمال هذا الحق مما يؤدي إلى إرهاق كاهل القضاء الدستوري بقضايا غير جدية
سيترتب عليها إعاقة سير العدالة  ،إال أن هذا مردود وال يقوى أن يكون سبباً إلهدار هذه الوسيلة ألنه
ال يمكن التعلل بإساءة إستعمال هذا الحق ليكون دليال على سقوطه واال لسقطت جميع الحقوق التي

قد ُيساء إستعمالها  ،فاألمر هنا ينحصر في تقييد هذا الحق لضمان ُحسن إستخدامه وليس إلغاؤه . 2

ويؤيد جانب من الفقه الفلسطيني ما ذهب إليه بعض الفقه المصري للقول بضرورة األخذ

بالدعوى األصلية مع وضع قيود إلستخدامها كأن يتم حصر إستخدامها من قبل الهيئات العامة التي
تتمتع بشخصية معنوية مستقلة مثل الجامعات والنقابات ومجلس الشعب ومجلس الوزراء والهيئات

المحلية ،كما أيد أيضاً جانب من الفقه المصري يدعو لضرورة منح األفراد حق رفع الدعوى األصلية
مع وضع قيود خاصة تتعلق بالمصلحة على غرار المصلحة في دعوى اإللغاء فضالً عن فرض
غرامة مالية على من يخسر الدعوى األصلية . 3

ولقد أخذ المشرع الفلسطيني في قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا بقيد فرض الغرامة حيث

نصت المادة ( )2/45على أنه " :يجب على المدعي أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم الئحة
1

 رائدصالحقنديل– بحثبعنوانالحكمالصادرفيالدعوىالدستورية(حجيتهوآثاره)– دراسةتحليليةمقارنةبينالتشريعالفلسطينيوالمصري– بحثمنشورفيمجلةجامعةاألزهر،غزة– سلسلةالعلوماإلنسانية– العدداألول – المجلد – 21بدوندارنشر– سنة
2009م–ص139ومابعدها.
2
عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص .1193
ً
 فتحي الوحيدي – القضاء الدستوري في فلسطين – وفقا ألحكام القانون األساسي المعدل ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا –دراسةمقارنة–مطابعالمقداد–سنة2014م–ص112ومابعدها.
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الدعوى كفالة مقدارها مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً ،وتودع كفالة واحدة
في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم في الئحة واحدة ،وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة

الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها" .

وترجع أهمية التمييز بين الدفع بعدم الدستورية والدعوى األصلية إلى أن بعض الدول ومنها

فلسطين قد أخذت بهما كوسيلتين لتحريك الدعوى الدستورية ومنحت األشخاص حق رفع الدعوى
األصلية مباشرة أمام المحكمة الدستورية دون وضع قيود وضوابط إلستخدام كلتا الوسيلتين مما قد
يؤدي إلى التمسك بهما في آن واحد مما ينتج عنه إزدواج في طرق التقاضي  ،فأي الوسيلتين أولى

باإلتباع  ،لذلك يجب التمييز بين كال الوسيلتين من األوجه التالية -:
 .1من حيث التعريف .

نحيل لتعريف الدفع بعدم الدستورية ،أما تعريف الدعوى األصلية (رقابة اإللغاء) فالمقصود بها

هي  :قيام صاحب الشأن الذي يمكن أن يتضرر من القانون بالطعن به أمام المحكمة المختصة إبتداء
ودون أن ينتظر تطبيق القانون عليه طالباً من تلك المحكمة الحكم بإلغاء ذلك القانون لمخالفته أحكام

الدستور . 1

 .2من حيث صاحب الحق في تحريك الدعوى األصلية .
تختلف األنظمة الدستورية حول األخذ بطريق الدعوى األصلية كوسيلة لتحريك الدعوى األصلية

فكثي اًر منها لم يأخذ بها ومنها مصر حيث لم يتم النص عليها ضمن المادة ( )29من قانون تشكيل
المحكمة الدستورية العليا رقم ( )48لسنة 1979م  ،وقد أكدت المحكمة الدستورية المصرية على ذلك
بأن المشرع في قانون المحكمة الدستورية في المادة ( )29لم يجز الرقابة على الدستورية بطريق

الدعوى األصلية  ،فال يجوز لألفراد الطعن بموجبها في أي قانون أو الئحة بل يتم الطعن بواسطة
الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع . 2

1

نعمانأحمدالخطيب–المرجعالسابق–ص555ومابعدها.2
فتحيالوحيدي–المرجعالسابق –ص،111وأكدتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةحديثاًعلىعدمجوازرفعالدعوىالدستوريةبطريقالدعوىاألصليةحيثقضتباألتي......":إنمؤدىنصالبند(ب)منالمادة()29منقانونالمحكمةالدستوريةالعلياالصادر
بالقانونرقم48لسنة،1979أنالمشرعرسمطريقًالرفعالدعوىالدستوريةالتيأتاحللخصوممباشرتها،......فمتىتنكبالمدعىهذا
السبيلوأقامالدعوىالدستوريةبطريقمباشردونتصريحمنمحكمةالموضوعتعينالقضاءبعدمقبولها،إذلم يجزالمشرعالدعوى
األصليةسبيالًإلقامةالدعوىالدستورية"–أنظرحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 66لسنة37قضائية(دستورية)
الصادربتاريخ2019/4/6م–تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2019/9/5م–الساعة1:30
صباحاً–عبرالرابطالتالي.http://www.sccourt.gov.eg:
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أما بالنسبة للنظام الدستوري في فلسطين حتى وبعد تعديل قانون تشكيل المحكمة الدستورية

العليا بموجب القرار بقانون رقم ( )19لسنة 2017م فإنه أبقى على وسيلة الدعوى األصلية كحق
للشخص المتضرر . 1

وقد إختلفت األنظمة التي أخذت بالدعوى األصلية كوسيلة لتحريك الدعوى الدستورية في تحديد

صاحب الشأن الذي يحق له رفع الدعوى الدستورية فمنهم من حظر هذا الحق عن األفراد ومنحه

لجهات معينة في الدولة مثل الحكومة المركزية أو اإلقليمية ،ومنهم أتاحه لألحزاب السياسية أو لرئيس
الجمهورية أو لمجلس القضاء األعلى أو لمحكمة التنفيذ أو لمجلس الدولة أو للجامعات ٍ
كل في مجال

اختصاصه . 2

 .3من حيث نوع المصلحة .
بناء على الدفع بعدم الدستورية فالمصلحة فيها ترتبط
بالنسبة للدعوى الدستورية المرفوعة ً
بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وسيتم بيان ذلك الحقاً عند بحث شرط المصلحة في الدفع

بعدم الدستورية ،أما فيما يتعلق بالمصلحة في الدعوى األصلية فإن الدول التي أخذت بها إعتبرتها حق
ثابت لألفراد مقيد بوجود مصلحة حتى لو كانت محتملة وسيصاب بضرر إن تم تطبيق القانون

المطعون بدستوريته  ،لذلك نعت الفقه الفرنسي هذه الوسيلة ألنها تعتبر دعوى موضوعية توجه ضد
القانون نفسه وألنها تعتبر حقاً ثابتاً لألفراد يحتكرون حق مباشرتها بشرط تحقق المصلحة حتى ولو
كانت محتملة ودون اإلنتظار لحين تطبيق القانون المخالف للدستور على صاحب الشأن  ، 3أما في

األنظمة األخرى كليبيا فعلى الرغم من أن قانون المحكمة الدستورية العليا الليبية قد أوجب توافر
مصلحة شخصية ومباشرة للطاعن بالدستورية بطريق الدعوى األصلية إال أن المحكمة في أحكامها قد

توسعت في تقدير هذه المصلحة عندما اعتبرت المصلحة المحتملة كافية لمباشرة الطعن بعدم

الدستورية حيث قضت بأنه طالما أن التشريع محل الطعن واجب التطبيق على الطاعن فإن مصلحته

الشخصية المباشرة تتحقق منذ الوهلة األولى دون انتظار التطبيق الفعلي للقانون  ، 4أما في أسبانيا تم

منح حق رفع الدعوى الدستورية األصلية لألفراد دون إشتراط توافر أية نوع من أنواع المصلحة . 5

1

 نصتمادة() 27منقانونالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةالمعدلةبالمادة()14منالقراربقانونرقم()19لسنة2017معلى:"تتولىالمحكمةالرقابةالقضائيةعلىالدستوريةعلىالوجهالتالي-1:بطريقالدعوىاألصليةالمباشرةالتييقيمهاالشخصالمتضررأمام
المحكمةإستناداًإلىأحكامالمادة()24منهذاالقانون".
2
عبدالعزيزمحمدسالمان–رقابةدستوريةالقوانين–الطبعةاألولى–دارالفكرالعربي–سنة1995م–ص.813
محمدعبدهللاالشوابكة–رقابةاالمتناععلىدستوريةالقوانين–دراسةمقارنة–دارالثقافة–سنة2012م–ص102ومابعدها.4
عبدالمنعممحفوظ–المرجعالسابقص.365
باسمبشناق–محاضراتفيالنظمالسياسيةوالقانونالدستوري–بدون دارنشر–سنة2013م–ص 236ومابعدها،انظركذلكعثمانعبدالملكالصالح–المرجعالسابق–ص.78
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ولقد قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية – بشكل ضمني – أن المصلحة المحتملة

(الصفة المفترضة) هي قوام الدعوى األصلية إال أن المحكمة الدستورية مقيدة بنصوص قانونها فال

يجوز لها قبول الدعوى األصلية وذلك عندما رفعت إليها دعوى دستورية أصلية  ، 1وقد قررت صراح ًة
في حكم حديث لها بأن الدعوى األصلية ترفع بناء على مصلحة نظرية صرفة .2
وذهب بعض الفقه لوضع ضوابط للمصلحة المحتملة إلمكانية القبول بها لرفع الدعوى األصلية،

مقر اًر أن الدعوى الدستورية األصلية حتى لو تم رفعها بالمصلحة المحتملة ال يجعل منها دعوى حسبة

ألن مناطها أن يكون الطاعن بالدستورية في مركز قانوني يمسه النص المطعون فيه  ،فيجب أن يثبت

الطاعن ثالثة أمور ،األول منهم  :أن القانون إن تم تطبيقه عليه ينطوي على تعارض مع الدستور،

األمر الثاني منهم  :أن لديه مصلحة كافية للطعن بالدستورية أي تكون مصلحته على قدر من

الجسامة تبرر هذا الطعن ،األمر الثالث منهم  :أن يكون الضرر من شأنه أن يصيبه وحده أي ال
تكون مصلحته يشترك بها غيره من عامة الناس . 3

رغم تأييدنا للرأي السابق إال أن األمر الثالث محل نظر  ،فال ُيعقل إشتراط إنفراد شخصاً لوحدة
بالضرر لرفع الدعوى األصلية بل قد يشاركه فيه آخرين من المخاطبين بنص القانون وذلك ألن

القانون يضع قواعد قانونية مجردة  ،وبالتالي يجب عند رفع الدعوى أن يكون قصد المدعي منها هو

درء الضرر الذي من المحتمل أن يصيبه حتى وان كان سيستفيد آخرون من الحكم الذي سيصدر في

الدعوى األصلية  ،وبالتالي فإن إشتراك الغير مع المدعي في الضرر ال ينفي مصلحته المحتملة برفع

دعوى أصلية بشكل منفرد .

1

  حكمت المحكمة الدستورية العليا المصرية باآلتي " :وحيث أن ما ذهب إليه المدعى من أن لكل مواطن صفة مفترضة في عرضالنصوص القانونيةالتييراهامخالفة للدستورعلى المحكمةالدستوريةالعليا،ومصلحةمفترضةفيطلبإبطالهاتوكيداً منالمواطنين
الحترامهمالدستوروإبراءلذمتهم،اليعدوأنيكونانتقاالًبالرقابةالقضائيةعلىالشرعيةالدستوريةإلىمرحلةلميبلغهابعد-وكأصلعام
 التطورالراهنللتنظيم المقارنإلبعادهذه الرقابة بالنظرإلىدقتهاوخطورةالمسائل التيتتناولها ،وليسلها كذلكمنسندفيقانونالمحكمة الدستورية العليا  ،ولئن جاز القول بأنه ال يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تعزل نفسها عن إرادة المواطنين في دفاعهم عن
الدستور ،وأنها القاضي الطبيعي لكل منازعة دستورية  ،إال أن هذه المحكمة ال تزال مقيدة بقانونها ما ظل قائماً" – أنظر حكم المحكمة
الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  40لسنة  17قضائية (دستورية) الصادر بتاريخ 1996/5/4م – تم رفع الحكم من الموقع
اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2019/8/31م – الساعة  2:40مسا ًء – عبر الرابط التالي :
.http://www.sccourt.gov.eg
2
قضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةباألتي ..... ":وبذلكيكونقانونالمحكمةالدستوريةالعلياقداستبعدبداللةهاتينالمادتــــينالطعو نالمباشرةالتيتقدمإليهامناألشخاصالطبيعيينأواالعتباريينعنطريقالدعوىاألصلية،التيالتتصلالمسألةالدستوريةالتي
تطرحهابأيةمنازعةموضوعيةبلتستقلتما ًماعنها،هادفةمنوراءذلكإلىإبطالالنصوصالتشريعيةالمطعونعليهاإبطاالً مجرداً
توجبهال مصلحةالنظريةالصرفة،وهىمصلحةاليجوزاإلرتكانإليهالقبولالدعوىالدستوريةالتييجبأنتتمثلمحصلتهاالنهائيةفي
إجتناءمنفعةيقرهاالقانون،وحيثإنهمتىكانذلك،وكاناستبعادالدعوياألصليةبعدمالدستوريةمؤداهأنشرطالمصلحةفيالدعوى
الدستوريةمازالقائما ًومتطلبا ًلقبولها"– أنظرحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 20لسنة 38قضائية(دستورية)
الصادربتاريخ2018/6/2م–  تمرفعالحكممنالموقع اإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصرية بتاريخ 2019/8/31م– الساعة
3:10مسا ًء–عبرالرابطالتالي. http://www.sccourt.gov.eg:
3
-عليحسيننجيده–المرجعالسابق–ص50ومابعدها .
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أما القضاء الدستوري في فلسطين إستقر على وجوب توافر مصلحة شخصية مباشرة وقائمة

للشخص الطاعن بعدم الدستورية عن طريق الدعوى األصلية  ،فيجب أن يكون الضرر مباشر وحال،1
وقد تأثر القضاء الدستوري الفلسطيني بما ذهب إليه جانب من الفقه المصري وخصوصاً الذين ينادون
بتطبيق أسلوب الدعوى األصلية حيث نادوا بوجوب توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرفع الدعوى

األصلية . 2

ويترتب إنتفاء المصلحة في الدعوى األصلية إذا تم التراجع عن تطبيق القانون المخالف

للدستور على الطاعن بعدم الدستورية بطريق الدعوى األصلية حيث قررت المحكمة العليا الفلسطينية

بصفتها الدستورية أنه يتوجب استمرار المصلحة أثناء نظر الطعن إلى حين البت فيه واال كان الطعن

الدستوري واجب الرد وذلك باالستناد لنص المادة ( )3من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

رقم ( )2لسنة 2001م وتعديالته والتي تنص على المصلحة في الدعوى وبدالله المادة ( )27من

قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني.3

وبالرجوع لنص المادة ( )1/27من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني تناولت الدعوى

األصلية المباشرة وأعطت الحق بإقامة الدعوى للشخص المتضرر  ،لذلك نرى أن تقييد المصلحة

واشتراط أن تكون قائمة جاء تطبيقاً لصريح نص المادة ( )1/27من قانون المحكمة الدستورية
الفلسطيني  ،إال أن ذلك يخالف طبيعة الدعوى األصلية التي ُيفترض بها أنها وسيلة هجومية أي
ابتداء وقبل تطبيق القانون الطعين  ،وخصوصاً أن قيام الدعوى األصلية على المصلحة
تستخدم
ً
المحتملة ال يتعارض مع طبيعة إختصاص المحكمة الدستورية أو األوضاع المقررة أمامها  ، 4إضافة

الى أن الحكمين الدستوريين رقم ( )2010/2ورقم ( )2011/2كان موضوعهما الطعن بعدم دستورية

قانوني العقوبات الثوري لسنة 1979م وأصول المحاكمات الثوري وذلك لعدم عرضهما واقرارهما من
المجلس التشريعي فال يمكن تطبيقهما ،وبالتالي تبقى المصلحة المحتملة محل اعتبار لدى الطاعن

ألنه من الممكن تطبيق هذين القانونين مرة أخرى وال يمكن إعتبار االفراج بالكفالة عن الطاعن مسوغاً
للمحكمة العليا بصفتها دستورية رد الدعوى األصلية ألن من شأن ذلك بقاء القانون المخالف للدستور
وقد تطبقه محكمة الموضوع على الطاعن أثناء مرحلة المحاكمة  ،إضافة لذلك يعتبر هذا المسلك

إعدام لوسيلة الدعوى األصلية وافراغها من مضمونها .
1

 محمدسليماننايفشبير – المبادئالدستورية العامةوتطبيقاتهافي فلسطين – وفقاألحكامالقانوناألساسي المعدللسنة2003م –الجزءاألول– الطبعةاألولى– دارالنهضةالعربية– سنة2016م– ص  209ومابعدها،وأنظركذلكحكمالمحكمةالعليابصفتها
الدستوريةالمنعقدةفيرامهللا–رقم()3لسنة2009مبتاريخ2010/4/13م–موقعالمقتفيااللكتروني.
2
نُقلبتصرفعن:إبراهيممحمدعلي–المصلحةفيالدعوىالدستورية–دارالنهضةالعربية–بدونسنةنشر–ص.623
 حكم رقم ( )2لسنة  2010م الصادر عن المحكمة العليا المنعقدة برام هللا بصفتها الدستورية الصادر بتاريخ 2010/12/28م – موقعالمقتفيااللكتروني،انظركذلكحكمرقم()2لسنة2011مالصادرع نالمحكمةالعلياالمنعقدةبرامهللابصفتهاالدستوريةالصادربتاريخ
2011/9/6م–موقعالمقتفيااللكتروني.
4
  إنالمصلحةالمطلوبةلقبولالدعوىاألصليةهيالمصلحةالمحتملةوالمقصودبالمصلحةالمحتملةهوإحتمال تطبيقالقانونالمطعونً
بدستوريتهمستقبالعلىالمدعيبالدعوىالدستوريةاألصلية،أنظرفيذلك:عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص117و .120
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وقد تم تأييد القضاء الدستوري السابق أيضاً من قبل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بحكم
قضت فيه باآلتي " :وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية
األصلية يتوافر عند وقوع ضرر فعلي وليس محتمالً " . 1
 .4من حيث األولوية .
نظ اًر إلعتناق المشرع الفلسطيني ألسلوبي الدعوى األصلية والدفع بعدم الدستورية  ،فإنه يثور
التساؤل حول كيفية الطعن بعدم الدستورية في حالة وجود دعوى موضوعية منظورة أمام محكمة
الموضوع على إختالف درجاتها  ،هل يتم الطعن بواسطة الدعوى األصلية أم أنه يجب الولوج

للدعوى الدستورية بطريق الدفع بعدم الدستورية ؟؟

لقد حسمت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية هذا األمر مؤكدة أن ما إستقرت عليه أحكامها

يقضي بأولوية الدفع بعدم الدستورية على الدعوى األصلية ،معللة ذلك بأن المشرع قد رسم طريقاً
لتقديم الدعوى الدستورية بموجب قواعد آمرة وردت على سبيل الحصر فال يجوز مخالفتها لتعلقها

بالنظام العام وذلك وفقا ألحكام الفقرات ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة ( )27من قانون المحكمة
الدستورية ،فحيثما تكون الدعوى الموضوعية قائمة فيكون إتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوى
األصلية المباشرة قد جاء بغير الطريق القانوني مما يتعين عدم قبول الطعن الدستوري  ،2وفي حكم

أخر أوضحت أن مؤدى هذه المادة أنها إشترطت لقبول الطعن الدستوري بعدم الدستورية في حال

بتداء أمام المحكمة التي تنظر
وجود دعوى أمام محكمة الموضوع أن يقوم ذوي الشأن بإثارة الدفع إ ً
الدعوى وأثناء السير بها . 3
لذلك نرى بأن معيار ذلك هو ترسيم وقيد الدعوى الموضوعية لدى قلم محكمة الموضوع

المختصة  ،فلو تم رفع الدعوى الدستورية بعد قيد الدعوى الموضوعية لدى قلم المحكمة المختصة فإنه
يجب إثارة مسألة فحص الدستورية أمامها  ،أما لو تم رفع الدعوى الدستورية األصلية قبل إيداع

الدعوي الموضوعية لدى قلم المحكمة الموضوعية المختصة فهنا نرى بوجوب قبول المحكمة الدستورية

للدعوى  ،باإلضافة لوجوب تربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية إذا كانت إحدى
النصوص القانونية المطعون بعدم دستوريتها الزمة للفصل بالدعوى الموضوعية المنظورة أمامها .

1

 حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2019/17قضية رقم  13لسنة  4قضائية (دستورية) الصادربتاريخ2019/9/4م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/9/18م–العدد .159
  أنظركذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2016/10قضيةرقم 10لسنة 3قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2018/9/12م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2018/10/23م–العدد.148
2
 حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2016/15قضية رقم  13لسنة  2قضائية (دستورية) الصادربتاريخ2017/11/21م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2017/11/29م–العدد.138
3
 حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2016/11قضية رقم  11لسنة  2قضائية (دستورية) الصادربتاريخ2017/11/8م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2017/11/29م–العدد .138
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وفي ظل إستقرار القضاء الدستوري الفلسطيني على أولوية الدفع عن الدعوى األصلية فإنه يثور

تساؤل أخر ،هل يسقط حق رفع الدعوى األصلية إذا كانت الدعوى الموضوعية قد أقيمت أم ال ؟؟

معيار ألولوية
أجابت عن ذلك المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في حكم حديث لها فوضعت
اً

الدفع بعدم الدستورية على الدعوى األصلية حيث أكدت على عدم جواز رفع الدعوى األصلية إال إذا
كانت الدعوى الموضوعية قد إستنفذت كافة طرق الطعن المقررة  ،1فعلى الرغم من صدور حكم بات

في الدعوى الموضوعية إال أن المحكمة الدستورية قد قررت السير في الدعوى الدستورية ونظرها لتعلق

الدعوى األصلية بنص جزائي والتي تكون األحكام الدستورية الصادرة بشأنه ذات أثر رجعي  ،وهذا
يتفق مع قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني وخصوصاً نص المادة ()3/41
وبالتالي أرست المحكمة الدستورية الفلسطينية قاعدة مفادها أولوية الدفع بعدم الدستورية على الدعوى
2

،

األصلية  ،فطالما أن طريق الدفع بعدم الدستورية متاحاً فال يجوز رفع الدعوى األصلية .

ولكن الحالة السابقة وان كان يصح األخذ بها للطعن بنصوص العقوبات إال أنها ال تصح

للطعن في غيرها من النصوص القانونية مثل القانون المدني حيث أنه بعد إستنفاذ كافة طرق الطعن

المقررة يصبح الحكم بات وبالتالي تنتفي مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية األصلية حيث وبناء

على نص المادة ( )41من قانون تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطينية فإن أحكام المحكمة فيما يتعلق
بالمسائل المدنية تسري بأثر فوري ومباشر .

وقد توسعت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في قبول الدعوى الدستورية األصلية رغم
صدور حكم بات في مسألة شرعية من المحكمة المختصة  ،واعتبرت أن للطاعن مصلحة قائمة لوقوع

الضرر من جراء تطبيق القانون عليه  ،وكان موضوع الدعوى الدستورية يتمثل في الطعن بعدم

دستورية قانون إجرائي وهو نظام المحكمة العليا الشرعية المؤقت لعدم صدوره من الجهة المختصة

قانوناً  ،فكان منطوق حكم المحكمة الدستورية هو عدم دستورية هذا النظام وبسريان هذا الحكم بأثر
فوري من تاريخ صدوره  ،وقد قررت عدم اإلنتقاص أو المساس بالمراكز القانونية المكتسبة قبل تاريخ
صدور هذا الحكم . 3

1

 حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2019/11قضية رقم  14لسنة  4قضائية (دستورية) الصادربتاريخ2019/9/18م– منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/10/31م– العدد – 160حيثقضتبأنه":وحيثأنالطاعنقد
إستنفذطرقالطعنأمامالقضاءالنظاميولميجدمالذاسوىاللجوءإلىالمحكمةالدستوريةالعلياتجدالمحكمةأنإتصالالطاعنبهاجاء
صحيحاوفقاًألحكامالمادة()1/27منقانونالمحكمةالدستوريةالعليا" .
2
 تنصالمادة()3/41منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالتهعلى":إذاكانالحكمبعدمالدستوريةمتعلقاًبنصجزائيتعتبراألحكامالتيصدرتباإلدانةاستناداًإلىذلكالنصمحظورةالتطبيق" .
3
 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2018/3قضيةرقم12لسنة4قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2019/7/15م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/8/19م–العدد .158
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واننا نرى أن قضاء المحكمة الدستورية الفلسطينية السابق قد جانبه الصواب ألن الحكم

الدستوري لم يحقق الترضية القضائية للطاعن ولم يعد عليه بالنفع لصيرورة حكم أول درجة بات
ولسريان أحكام المحكمة الدستورية بأثر فوري وخصوصاً ما يتعلق بالقوانين اإلجرائية ،وبالتالي فإن
مصلحته تعتبر مصلحة نظرية محضة وليس مصلحة شخصية قائمة رغم تحقق الضرر ألنه لم يستفيد

من الحكم الدستوري  ،كما ال يمكن القول بأنها مصلحة محتملة ألنه قد وقع الضرر فعالً  ،وكان

األصح الحكم بعدم القبول للدعوى الدستورية  ،وكان األجدر بالطاعن سلوك طريق الدفع بعدم
الدستورية قبل صدور الحكم البات ،وعليه نرى في هذه الحالة بسقوط حق رفع الدعوى الدستورية

األصلية .
لذلك نرى بأن منح األولوية للدفع بعدم الدستورية عن الدعوى األصلية في حالة وجود دعوى

موضوعية قائمة ،يترتب عليه عدم قبول الدعوى األصلية إال في حالتين األولى منهما  :قبل رفع

الدعوى الموضوعية  ،والثانية منهما  :إذا أصبح الحكم باتاً بإستنفاذ كافة طرق الطعن بالحكم الصادر
في الموضوع أو أصبح الحكم نهائياً بتفويت ميعاد الطعن فيه وبشرط تعلق موضوع الدعوى الدستورية
األصلية بنص تجريم تم تطبيقه على الدعوى الموضوعية وقد ُبني عليه الحكم  ،ولكن إن تعلق
موضوع الدعوى الدستورية بنص قانوني ال يتعلق بالتجريم فهنا يسقط حق رفع الدعوى الدستورية

األصلية بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية واستنفاذ كافة طرق الطعن فيه وصيرورته باتاً أو
بتفويت ميعاد الطعن فيه وصيرورته نهائياً .

وعلى الرغم من أن قانون تشكيل المحكمة الدستورية لم يحدد أولوية الدفع بعدم الدستورية على

الدعوى األصلية  ،وعلى الرغم من أن الدعوى األصلية تتفق بشدة مع مبدأ مركزية الرقابة على
نتهاء إال أننا نؤيد ما إستقر
الدستورية حيث تختص المحكمة الدستورية دون سواها بهذه الرقابة
إبتداء وا ً
ً
عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية السابق ألن إتاحة اللجوء للمحكمة الدستورية بشكل

مباشر أثناء نظر الدعوى الموضوعية في ظل عدم تقييد طريق الدعوى األصلية بأية قيود يرهق كاهل

المحكمة الدستورية في الكثير من الدعاوى الغير جدية  ،وكذلك ُيعدم العلة من تقرير طريق الدفع بعدم
الدستورية المحاط بالكثير من الضمانات وخصوصاً تقدير جدية الدفع التي يتم بموجبها إعدام الدفوع

الدستورية الغير جدية .

 .5من حيث الجهة المختصة بالفصل .
سبق بيان الجهة المختصة بالفصل في الدفع بعدم الدستورية ونحيل لذلك  ،أما الجهة المختصة

انتهاء هي المحكمة المختصة قانوناً بذلك وتسمى المحكمة
بالفصل في الدعوى األصلية
ابتداء و ً
ً
الدستورية العليا ،فيقع اإلختصاص لها دون غيرها بالفصل في مسألة الدستورية وتختلف باختالف
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االنظمة الدستورية فقد تكون المحكمة المختصة هي المحكمة العليا أي أعلى محكمة في سلم القضاء

العادي وقد تكون محكمة خاصة ذو تشكيل خاص قد ُيطلق عليها المحكمة الدستورية العليا . 1
 .6من حيث حجية الحكم الصادر وآثاره وسريانه الزمني .

المشرع المصري لم يأخذ بالدعوى األصلية كوسيلة لتحريك الرقابة القضائية على الدستورية أما

المشرع الفلسطيني فأخذ بها ونظمها ضمن المادة ( )27من قانون المحكمة الدستورية .

فالدعوى األصلية تمتاز بأنها تقدم بدعوى مبتدأة وبصفة مستقلة عن أي دعوى موضوعية فتقام

بشكل مباشر أمام المحكمة الدستورية العليا ويصدر حكمها بإلغاء القانون غير الدستوري وبطالنه إذا

ثبت مخالفته للدستور . 2

أما الدفع بعدم الدستورية ال يمكن إثارته إال من خالل المحاكم بمناسبة نزاع قائم معروض عليها

وبعد الفصل بجديته بقرار من المحكمة التي تنظر النزاع على أن يقوم صاحب المصلحة في الدفع

بإقامة الدعوى الدستورية خالل المدة القانونية التي حددتها محكمة النزاع أما المشرع المصري فقد أتاح
3

 ،ويكون الحكم الصادر بالدعوى الدستورية في

الدفع أيضاً أمام الهيئات ذات اإلختصاص القضائي
حالة ثبوت مخالفة القانون للدستور هو الحكم بعدم الدستورية فال يتم إلغاء القانون بل يتم إلغاء نفاذه
وذلك لعدم اإلصطدام بمبدأ الفصل بين السلطات مع العلم بأنه ال يوجد فرق بين إلغاء النص والغاء

قوة نفاذه من ال ناحية العملية ألن النص المحكوم بعدم دستوريته سيفقد قيمته بشكل كلي وسيعتبر كأن
لم يكن . 4

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن الرقابة بواسطة الدفع بعدم الدستورية هي رقابة

بطالن وليس إمتناع ينتج عنها فقدان النص المحكوم بعدم دستوريته لقوة نفاذه . 5
1

محمدرفعتعبدالوهاب–رقابةدستوريةالقوانين–المبادئالنظريةوالتطبيقاتالجوهرية–دارالجامعةالجديدة–سنة2011م–ص.263
2
باسمبشناق–المرجعالسابق–ص.2373
 نصالمادة()3/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالته،وكذلكنصالمادة()14منالقراربقانونرقم()19لسنة2017م،أنظركذلكنصالمادة(/29ب)منقانونالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته .
4
 فتحي فكري – القانون الدستوري – المبادئ الدستورية العامة وتطبيقاتها في مصر – دستور 1971م – الكتاب األول (طبعة مزيدةومنقحة)– سنة2004م– ص 301ومابعدها ،أنظركذلك:رائدصالحقنديل – بحثبعنوانالحكمالصادرفيالدعوىالدستورية
(حجيتهوآثاره)–المرجعالسابق–ص .141
5
 قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية باآلتي " :وحيث إن األصل في الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية النصوصً
التشريعيةأنهارقابةشاملةتتناولكافةالمطاعنالموجهةإليهاأيا كانتطبيعتها،وأنهابالتاليالتقتصرعلىالعيوبالموضوعيةالتيتقوم
على مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور ،وإنما تمتد هذه الرقابة – وبوصفها رقابة مركزية قصرها
الدستوروالمشرعكالهماعلىهذهالمحكمة– إلىالمطاعنالشكليةالتيتقومفيمبناهاعلىمخالفةنصتشريعيلألوضاعاإلجرائيةالتي
تطلبهاالدستورسواءفيذلكماكانمنهامتصالًباقتراحالنصوصالتشريعيةأوإقرارهاأوإصدارهاحالانعقادالسلطةالتشريعية،أوما
كانمنهامتعلقا ًبالشروطالتييفرضهاالدستورلمباشرةاالختصاصبإصدارهافيغيبةالسلطةالتشريعيةأوبتفويضمنها،وذلكلورود
النصوصالمنظمةلهذهالرقابةفيصيغةعامةمطلقة،وألنقصرهاعلىالمطاعنالموضوعيةالموجهةإلىالنصوصالتشريعية،إنما
يخرجعيوبهاالشكليةعنواليةهذهالمحكمةويعودبالرقابةعليهاإلىرقابةاالمتناععنإعمالالنصوصالتشريعيةالمخالفةللدستور،وهى
رقابةكانتتفتقرإلىمناهجموحدةفيتقريرضوابطها،إذكانزمامهابيدالمحاكمعلىاختالفها،وكانلكلمنهافهمهاالخاصألحكام
الدستورمماأسفرعنتناقضأحكامهافيالدعاوىالمتماثلة،وأخلبالوحدةالعضويةللنصوصالدستورية،وحالدوناتساقمفاهيمها==
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وعليه فإن كالً من الدفع بعدم الدستورية والدعوى األصلية يتفقان بأن الحكم الفاصل فيهما

يصدر في كالهما عن المحكمة الدستورية العليا  ،فيترتب على ما سبق أن الحكم الفاصل في الدعوى

الدستورية المقامة بطريق الدفع بعدم الدستورية والحكم الصادر بالدعوى األصلية تتمتع بنفس القوة
حيث أن أحكام وق اررات المحكمة الدستورية العليا نهائية وغير قابلة للطعن فيها

1

 ،كما أنها تمتاز

بحجية مطلقة فهي ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة وتكون القوانين أو اللوائح المحكوم بعدم

دستوريتها محظورة التطبيق  ، 2كما أن المشرع الفلسطيني لم يرتب قواعد خاصة تُميز الحكم الصادر
بالدعوى األصلية عن غيرها من األحكام الدستورية الصادة في الدعاوى الدستورية سواء المقامة بناء
على الدفع أم الدعوى األصلية  ،وقد طبق ذلك حديثاً من المحكمة الدستورية الفلسطينية فجاء قضاؤها
بعدم الدستورية وليس باإللغاء في دعوى دستورية أصلية أقيمت مباشرة أمامها . 3
ومن حيث النطاق الزمني لسريان حكم المحكمة الدستورية نجد أن المشرع الفلسطيني حظر

تطبيق القانون المحكوم بعدم دستوريته دون تحديد بداية سريان هذا الحظر وان كان بأثر رجعي أم

فوري إال فيما يخص األحكام المتعلقة بالقوانين الجزائية فنص على سريانها بأثر رجعي عندما قرر أن
األحكام الجزائية الصادرة باإلدانة محظورة التطبيق إذا كانت تستند إلى النص الجزائي المحكوم بعدم

دستوريته

4

 ،أما المشرع المصري فكان أكثر دقة عندما حدد تاريخ سريان بداية حظر التطبيق من

اليوم التالي لنشر الحكم أو من التاريخ الذي يحدده الحكم الصادر بعدم الدستورية  ،مضيفاً استثنائين
األول منهما  :يتعلق بتطبيق االحكام الصادرة بعدم الدستورية والمتعلقة بالقوانين الضريبية فتسري بأثر

فوري مع أحقية المدعي من االستفادة من الحكم بعدم الدستورية

5

 ،الثاني منهما  :يتعلق بتنفيذ

== وتجانسها،وهوماحدابالدستوروقانونهذهالمحكمةإلىإبدالهابرقابةالبطالن–وبهايفقدالنصالمحكومبعدمدستوريتهقوةنفاذه–
لتقومعليهامحكمةعليا تنحصرفيها الرقابةعلىدستوريةالنصوصالتشريعيةجميعهاأيا ً كانت المطاعن الموجهةإليهاكي تتولىدون
غيرها  صون أحكام الدستور وحمايتها "  ،أنظر في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  31لسنة  10قضائية
(دستورية عليا) الصادر بتاريخ 1991/12/7م –  تم رفع الحكم من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ
2019/9/2م–الساعة7:30مسا ًء–عبرالرابطالتالي .http://www.sccourt.gov.eg:
لمزيد من التفصيل حول تذبذب القضاء الدستوري فيما يتعلق بتقرير األثر القانوني المترتب على حكم المحكمة الدستوريةراجعفيذلك:رائدصالحقنديل–بحثبعنوانالحكمالصادرفيالدعوىالدستورية(حجيتهوآثاره)–المرجعالسابق–ص141ومابعدها .
1
  فيمايتعلقبعدمقابليةالطعنفيأحكاموقراراتالمحكمةالدستوريةالعلياأنظرنصالمادة()40منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليا رقم ( )3لسنة 2006م وتعديالته  ،وكذلك نص المادة ( )48من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا رقم ( )48لسنة 1979م
وتعديالته.
2
 فيمايتعلقبحجيةأحكاموقراراتالمحكمةالدستوريةالعلياأنظرنصالمادة()1/41منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالته،انظركذلكنصالمادة()49منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته.
3
 حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2019/17قضية رقم  13لسنة  4قضائية (دستورية) الصادربتاريخ2019/9/4م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/9/18م–العدد.159
4
نصالمادة(2/41و)3منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالته.5
 بالنسبةللحالةالفلسطينيةرغمعدمالنصعلىسرياناألحكامالدستوريةالمتعلقةبالقوانينالضريبيةبأثرفوريإالأنالقضاءالدستوريالفلسطينيأقرنحكمه بعدمدستوريةنصوصضريبيةبحظرتطبيقهامنتاريخصدورالحكموبعدمسريانهاعلىالمراكزالماليةبأثررجعي
،أنظرفيذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2017/7قضية7لسنة3قضائية(دستورية)الصادر
بتاريخ2018/5/8م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2018/6/25م–العدد.144

28

األحكام الصادرة بعدم الدستورية التي تتعلق بنص جنائي فتسري بأثر رجعي حيث أن األحكام التي
صدرت باإلدانة إستناداً لها تعتبر كأن لم تكن . 1

ولقد إستقر الرأي الراجح في الفقه وكذلك القضاء الدستوري المصري بعد تعديل قانون المحكمة

الدستورية بالقرار بقانون رقم ( )168لسنة 1998م على أن األصل في أحكام المحكمة الدستورية

سريانها بأثر رجعي . 2
 ثالثاً  :تمييز الدفع بعدم الدستورية عن اإلحالة .
تكمن أهمية التفرقة بين الدفع بعدم الدستورية واإلحالة كوسيلتين لتحريك الدعوى الدستورية إلى

أن الدفع بعدم الدستورية قد يختلط باإلحالة نظ اًر إلى أن محكمة الموضوع هي المختصة بإصدار قرار
تُصرح فيه للدافع برفع الدعوى الدستورية مما قد يفهم معه أن محكمة الموضوع هي المختصة باإلحالة
للمحكمة الدستورية في كال الوسيلتين لذلك يجب الوقوف على أوجه الخالف بينهما والتي تنحصر

باألتي -:

 .1من حيث التعريف .
نحيل لتعريف الدفع بعدم الدستورية أما تعريف اإلحالة فبالرجوع لنصوص المواد القانونية التي

تناولت االحالة في قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني والمصري يمكننا تعريفها :بأنها
وسيلة لتحريك الدعوى الدستورية تلجأ إليها المحاكم من تلقاء نفسها ودون التقيد بوقت معين عندما
يثار لديها شبهة عدم الدستورية في تشريع الزم للفصل في النزاع فتوقف النظر في الدعوى وتحيل

األمر للمحكمة الدستورية للفصل فيه وبدون رسوم .

من هذا التعريف يتضح أن اإلحالة والدفع بعدم الدستورية يثار ٍ
كل منهما أمام محكمة الموضوع
ُ
أو الهيئات ذات اإلختصاص القضائي في مصر ، 3أما في فلسطين فيتحد كل منهما في إمكانية

1

نصالمادة()49منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته.2
فتحيفكري–المرجعالسابق–ص .312أنظركذلكماإستقر عليهقضاءالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفقضت":وحيثإنقضاءالمحكمةالدستوريةالعلياقدجرىعلىأنمفادنصالمادة()49منقانونهاالصادربالقانونرقم48لسنة1979المعدلبقراررئيسالجمهوريةبالقانونرقم168لسنة،1998وما
جاءبالمذكرةاإليضاحيةلهذا القانون،أنهمالمتحددالمحكمةتاريخا ًآخرلنفاذأحكامها،فإناألصلأنقضاءهابعدمالدستوريةالمتعلق
بنصغيرجنائى-عداالنصوصالضريبية -يكونلهأثررجعىينسحبإلىاألوضاعوالعالئقالتيإتصلبهاويؤثرفيها،حتىماكان
منهاسابقًاعلىنشرهفيالجريدة الرسمية،مالمتكنالحقوقوالمراكزالقانونيةالتيترتبطبهقدإستقرأمرهابناءعلىحكمقضائيباتأو
بانقضاءمدةتقادم،قبلصدورقضاءالمحكمةالدستوريةالعليا"،أنظرحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 14لسنة
 38قضائية(دستوريةعليا)الصادربتاريخ2019/2/2م– تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ
2019/9/3م–الساعة6:30مسا ًء–عبرالرابطالتالي،http://www.sccourt.gov.eg:أنظركذلكحكمالمحكمةالدسـتوريةالعليا
المصرية في القضية رقـم  125لسنة  34قضائية (دستورية عليا) الصادر بتاريخ 2018/2/3م – تم رفع الحكم من الموقع اإللكتروني
للمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2019/9/3م–الساعة7:15مسا ًء–عبرالرابطالتالي .http://www.sccourt.gov.eg:
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-نصالمادة(/29ب)منقانونالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته.
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إثارته أمام محاكم الموضوع فقط

1

 ،باإلضافة إلتحادهما في وجوب وضوحهما وذلك إلشتراط بيان

النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة  ،إضافة
إلى أن كل منهما يؤدي أخي اًر لوقف الدعوى الموضوعية لحين البت في مسألة الدستورية من المحكمة

المختصة . 2

 .2من حيث صاحب الحق .
تتميز وسيلة اإلحالة عن الدفع بعدم الدستورية بأن صاحب الحق في التمسك بها هي المحاكم

على إختالف أنواعها أو درجاتها في السلم الهرمي القضائي وذلك من تلقاء نفسها

3

.

ويثور التساؤل هنا حول مدى صحة اإلحالة من محكمة الموضوع في حالة لفت إنتباهها من
أحد الخصوم إلى وجود مسألة المخالفة الدستورية  ،فهل يحق لها أن تحيل من تلقاء نفسها أم يعتبر
تنويه الخصوم بمثابة دفع بعدم الدستورية ؟

بالرجوع لنص القانون المصري والفلسطيني المنظم للدفع بعدم الدستورية يتضح جلياً أن الدفع

يجب أن يثار من أحد الخصوم ،والمقصود بذلك أن يتم إبداء الدفع بعدم الدستورية والتمسك به بشكل
صريح  ،وبالتالي فإن التنويه للمسألة الدستورية ال يعتبر تمسكاً بالدفع ،أما اإلحالة فهي وسيلة ممنوحة

لمحكمة الموضوع تُثيرها من تلقاء نفسها إذا تراءى لها عدم الدستورية ،فهذه الصياغة القانونية بكلمة
"تراءى" جاءت لتشمل الحالة التي يتم فيها لفت إنتباه المحكمة دون التمسك الصريح بالدفع  ،وفي هذا

المقام نرى بأن محكمة الموضوع إذا إقتنعت بوجود المخالفة الدستورية فلها حق اإلحالة للمحكمة
الدستورية دون تخيير الخصم إن أراد التمسك بالدفع ،ويكون إتصال المحكمة الدستورية العليا بدعواها

قد جاء صحيحاً موافقاً للقانون .

 .3من حيث الميعاد والرسوم القضائية .
تمتاز اإلحالة عن الدفع بعدم الدستورية بأنها وسيلة تلجأ لها المحكمة دون التقيد بوقت محدد

4

وبدون إلزام الخصوم بدفع رسوم قضائية . 5

1

نصالمادة()2/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006م،المعدلةبنصالمادة()14منالقراربقانونرقم()19لسنة2017م.
2
 حسام محمد حمدي عبد الفتاح الفضالي –  رسالة دكتوراة بعنوان " الدفع بعدم الدستورية كوسيلة التصال المحكمة الدستورية العليابالدعوىالدستورية"–جامعةاالسكندرية–سنة2017م–ص .17
3
عبدالعزيزمحمدسالمان–المرجعالسابق–ص .3214
رمزيطهالشاعر–الطعنبعدمالدستوريةواجراءاته–دارنصرللطباعةالحديثة–بدونسنةنشر–ص57ومابعدها .5
نصالمادة(/29أ)منقانونالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته،يقابلهانصالمادة()2/27منقانونالمحكمةالدستوريةرقم()3لسنة2006موالمعدلةبنصالمادة()14منالقراربقانونرقم()19لسنة2017م.
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أما بالنسبة لميعاد الدفع بعدم الدستورية فيجب التمييز بين حالتين األولى منهما  :ميعاد إثارة

الدفع بعدم الدستورية فهو ميعاد غير محدد فال تتقيد الخصوم بإثارته في وقت محدد بل يحق لهم

التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى  ،أما الحالة الثانية  :ميعاد رفع الدعوى الدستورية فهنا
يكون الخصم مقيد برفعها خالل المدة القانونية الصحيحة وسيتم بيان ذلك فيما بعد  ،ويرتبط بإلتزام

الخصم برفع دعواه الدستورية إلتزامه بدفع الرسوم القضائية .
 .4من حيث المصلحة .

يشترط في الدفع بعدم الدستورية توافر مصلحة لها عناصر وشروط خاصة سيتم بيانها الحقاً ،

أما اإلحالة وحسب القضاء الحديث للمحكمة الدستورية المصرية فال ُيشترط فيها وجوب توافر مصلحة
ألي من أطراف الدعوى  ، 1ويرتبط بما سبق أن اإلحالة ال تتأثر بترك الدعوى الموضوعية أو التنازل
عنها بعكس الدفع بعدم الدستورية

2

 ،وعلى عكس ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا المصرية

بهذا الشأن يرى جانب من الفقه بأنه يشترط توافر المصلحة  ،إلرتباط المصلحة في الدعوى الدستورية
بالمصلحة في الدعوى الموضوعية أي أن الحكم في الدعوى الدستورية الزماً للفصل في الدعوى

الموضوعية  ،فهذا اإلرتباط مناط هذه المصلحة . 3

واننا نرى بأنه يمكن التوفيق بين هذين الرأيين المتعارضين بالقول بأن المصلحة يجب توافرها

لألفراد عند اإلحالة من محكمة الموضوع وعند إتصال المحكمة الدستورية بدعواها وليس شرطاً
إستمرار المصلحة حتى الفصل في الدعوى الدستورية ألنه كما سبق بيانه ال تتأثر الدعوى الدستورية

التي إتصلت بها المحكمة الدستورية بوسيلة اإلحالة بترك الدعوى الموضوعية أو التنازل عنها وهذا

األمر مقتصر على اإلحالة فقط دون الدفع بعدم الدستورية .
1

 قضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيأحدأحكامها":بأنالمصلحةفيالدعوىالدستوريةتتقيدفيبحثهابالنسبةللدعوىالمحالةمنمحكمةالموضوعطبقًاللمادة(/29أ)منقانونالمحكمةالدستوريةالعلياالصادربالقانونرقم48لسنة1979م،بأنيكونالنصالذى
ارتأتإحدىالمحاكمعدمدستوريتهالز ًماللفصلفيالنزاعالمعروضعليهادونالنظرألثرانعكاسهذاالنصعلىالمصلحةالشخصية
للمدعى،وهومايتفقمعماوردبالمذكرةاإليضاحيةلمشروعقانونالمحكمةالدستوريةالعليامنأناتصالالدعوىالدستوريةبطريق
اإلحالة قد استهدف توسيع نطاقها تثبيتًا اللتزام األحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة" – أنظر حكم المحكمة الدسـتورية العليا
المصرية في القضية رقـم ( )112لسنة ( )34قضائية (دستورية) الصادر بتاريخ 2013/6/2م – تم رفع الحكم من الموقع اإللكتروني
للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2019/9/25م – الساعة  1:20صباحا ً – عبر الرابط التالي :
.http://www.sccourt.gov.eg
2
محمدماهرأبوالعنين–موسوعةالقضاءالدستوريالمصريالمقارن–دارأبوالمجدللطباعةبالهرم–سنة2011م–ص، 475أنظركذلكقضاءالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيأحدأحكامهاحيثقررتاآلتي":وحيثأنالدعوىالماثلةاتصلتبهذهالمحكمة
عنطريقاإلحالةمنمحكمةالموضوعالتيتراءىلهامنوجهةمبدئيةعدمدستوريةنص وصالموادسالفةالذكر،فأحالتاألوراقإلى
المحكمةالدستوريةالعلياوفقا ًللبند(أ)منالمادة() 29منقانونهالتقولفيهاكلمتهاالفاصلة،فالإعتدادمنثمبماقررهأحدالخصومأمام
هذهالمحكمةبقصرالدعوىالراهنةعلىبعضالنصوصالمحالةمنمحكمةالموضوعدونالبعضاآلخر،إذيعدذلكمنهتغوالً على
اختصاص محكمة الموضوع  ،وال يغير من هذه النتيجة أن يكون هذا الخصم قد سبق له أن دفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية ذات
النصوصذلكأنهإذاكانجائزا ً فيالدعوىالدستوريةالتييقيمهاالخصمإثردفعبعدمالدستوريةقدرتمحكمةالموضوعجديته– وفقاً
للبند(ب)منالمادة()29المشارإليها–أنيتركالخصومةفيهاكلياًأوفيشقمنها،فإنذلكاليجوزفيالدعوىالدستوريةالمحالةإلى
هذهالمحكمةمباشرةمنمحكمةالموضوع"– أنظرحكمالمحكمةالدسـتوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقـم()215لسنة()19قضائية
(دستورية)الصادربتاريخ1999/10/2م– تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2019/9/26م
–الساعة3:00صباحاً–عبرالرابطالتالي.http://www.sccourt.gov.eg:
3
-محمدعبدهللاأبومطر–الوسيطفينظمالرقابةالدستورية–المرجعالسابق–ص.378
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 .5من حيث جواز الطعن بقرار محكمة الموضوع .
تختلف اإلحالة عن الدفع بعدم الدستورية بأنه ال يجوز الطعن بقرار اإلحالة بعكس الدفع بعدم

الدستورية فيجوز الطعن بالقرار الصادر بشأن الجدية . 1

لذلك ال يجوز لصاحب الحق في اإلحالة – محكمة الموضوع – التراجع عن قرار اإلحالة
للمحكمة الدستورية بعد صدوره  ،بعكس الدفع بعد الدستورية الذي يجوز التراجع عنه من صاحب

الحق فيه – الدافع بعدم الدستورية – سواء بالتنازل عن الدعوى الدستورية نفسها أو التنازل عن
الدعوى الموضوعية واتصال علم المحكمة الدستورية بذلك . 2

ويرتبط بما سبق أن محكمة الموضوع عند تقديرها لجدية الدفع تخضع في ذلك لرقابة المحكمة
األعلى في نفس السلم القضائي وال تملك المحكمة الدستورية أية رقابة عليها في ذلك

3

 ،أما في

اإلحالة فإن محكمة الموضوع ال تخضع لرقابة المحكمة األعلى بل تخضع لرقابة المحكمة الدستورية

نفسها  4وهذا نتج بالضرورة من عدم جواز التراجع عن قرار اإلحالة .

وبعد بيان أهم الفروق الجوهرية بين الدفع بعدم الدستورية وبين اإلحالة فإننا نخالف ما ذهب إليه

بعض فقهاء القانون الدستوري إلى اعتبار اإلحالة هي وسيلة تحريك الرقابة الدستورية  ،أي هي

الوسيلة التصال المحكمة الدستورية بدعواها  ،أما الدفع بعدم الدستورية ال تتحرك بمقتضاه الدعوى

الدستورية  ،معللين ذلك بأن النظام المصري ال يسمح لألفراد تحريك الدعوى الدستورية  ،فاإلحالة
بالنظام المصري مركزية تتم من المحكمة والدفع غير كافي لتحريك الدعوى الدستورية وبالتالي ال
يجوز لألفراد تحريك الرقابة القضائية الدستورية . 5

وتتلخص أسباب مخالفتنا للرأي السابق في أن المادة ( )29من قانون تشكيل المحكمة الدستورية

المصري  ،وكذلك المادة ( )27من قانون تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطيني نصتا على " :أن

تتولى المحكمة الرقابة القضائية  ، "...فمعنى ذلك أنها نصت على وسائل تحريك الدعوى الدستورية
على سبيل الحصر ومن ضمن تلك الوسائل الدفع بعدم الدستورية  ،فبمجرد الدفع بعدم الدستورية تبدأ

أولى اإلجراءات نحو إتصال المحكمة الدستورية بدعواها  ،أما الفصل بجدية الدفع والترخيص لصاحب

المصلحة برفع الدعوى الدستورية في أجل محدد ما هو إال إجراء آخر من اإلجراءات المتراكبة الواجبة

لصحة رفع الدعوى الدستورية  ،كما أن رفع الدعوى الدستورية بعد صدور قرار الجدية مرهون
1

صالحالدينفوزي–الدعوىالدستورية–دارالنهضةالعربية–سنة–1993ص.962
 حساممحمدحمديعبدالفتاحالفضالي– المرجعالسابق– ص 20ومابعدها،كذلكرمزيطهالشاعر– المرجعالسابق– ص62ومابعدها .
3
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص .364
إبراهيممحمدعلي–المرجعالسابق–ص.665
-ناديةعيسووكهينةأمير–المرجعالسابق–ص .65

32

فيعتبر
بالشخص الدافع بعدم الدستورية إن شاء رفعها فتتصل المحكمة الدستورية بدعواها أو أهملها ُ

الدفع كأن لم يكن وهذا يختلف عن اإلحالة .

ومن ناحية أخرى فإن قرار المحكمة بتقدير جدية الدفع ال يعطي حقاً للدافع لرفع الدعوى
الدستورية كيفما يشاء بل يجب التصريح له بذلك وفي حدود ما تم التصريح به  ، 1فنطاق الدعوى
الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية  ، 2في حين أن اإلحالة المباشرة حقاً لقاضي الموضوع
وتتم من تلقاء نفس المحكمة دون أن يسبقها دفع بعدم الدستورية ودون التقييد بمدة . 3
وتظهر مسألة اختالف اإلحالة المسبوقة بدفع عن اإلحالة المستقلة عندما يدفع أحد الخصوم

بعدم دستورية نص قانوني فعلى محكمة الموضوع تقدير جدية الدفع والتصريح له برفع دعواه الدستورية

بالنصوص المدفوع بعدم دستوريتها فقط دون إضافة أي نصوص قانونية أخرى في قرار اإلحالة لم
يتضمنها الدفع بعدم الدستورية المثار من أحد الخصوم وال يجوز إعتبار النصوص التي أضافتها

محكمة الموضوع بأنها إتصلت بالمحكمة الدستورية باإلحالة المباشرة ألن مباشرة قاضي الموضوع لهذا

االختصاص يقتضي منه أن يصدر حكماً باإلحالة يكون قاطعاً في داللته على إنعقاد إرادة قاضي

الموضوع على أن يعرض بنفسه مسألة الدستورية على المحكمة الدستورية العليا ،وال يتضح ذلك إال

إذا كان قرار اإلحالة الصادر من محكمة الموضوع يتضمن تحديد النصوص التشريعية المطعون
بدستوريتها ونصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة . 4

أضف إلى ذلك أن اشتراط القانون بأن يكون الدفع بعدم الدستورية مرهون بفصل المحكمة

بجدية الدفع يرجع إلعدام الدفوع الكيدية من مهدها وذلك لعدم ارهاق المحكمة الدستورية بالنظر فيها

كون القاضي هو األقدر على فحص مسألة الدستورية . 5

وعليه يجب التفرقة بين اإلحالة التي تستقل بها محكمة الموضوع من تلقاء نفسها وبين التصريح
برفع الدعوى الدستورية المسبوق بالدفع بعدم الدستورية ألن ٍ
لكل منهما نظام قانوني يختلف عن

اآلخر.
1

  حكميالمحكمةالدسـتوريةالعلياالمصريةفيالقضيتينالمقيدتينبرقمي( 197لسنة)25و ( 2لسنة)26قضائية(دستورية)الصادرالحكم فيهما معا ً بجلسة 2011/4/3م – تم رفع الحكم من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2019/9/4م –
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،http://www.sccourt.gov.egأنظركذلكرمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص.59
5
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وتجدر اإلشارة إلى أنه يجب التفرقة بين اإلحالة المنصوص عليها في المادة ( )110من قانون

المرافعات المصري عن اإلحالة المنصوص عليها في المادة ( )29من قانون تشكيل المحكمة

الدستورية العليا المصرية والتي تنص على إذا قضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة محلياً أو
نوعياً أو والئياً فإنها تقضي بعدم اختصاصها واحالتها للمحكمة المختصة وليس للمحكمة الدستورية
واال تكون محكمة الموضوع قد أخطأت وال يؤدي ذلك الى اتصال المحكمة الدستورية بدعواها بالطريق
القانوني  ،وال يمكن تبرير ذلك بان المادة ( )28من قانون المحكمة الدستورية المصري نصت على أن

ق اررات اإلحالة تسري عليها األحكام المقررة في قانون المرافعات ألن المادة نفسها أوضحت أن قانون

المرافعات يسري بما ال يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة واألوضاع المقررة أمامها  ،لذلك وألن

قانون المحكمة الدستورية قانون خاص رتب طرق معينة التصال المحكمة الدستورية بدعواها وفق
نص المادة ( )27و( )29يجب تطبيقها على هذه المسألة وليس القانون العام وهو قانون المرافعات
وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا المصرية في العديد من أحكامها . 1

وعليه فإنه يسري هذا الحكم على النظام الدستوري الفلسطيني حيث أن اإلحالة الواردة في المادة

( )93من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001م وتعديالته تختلف عن
اإلحالة الواردة في نص المادة ( )27من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني وتعديالته

وذلك ألن اإلحالة الواردة في نص المادة ( )93من قانون المرافعات هي إحالة لعدم االختصاص بنظر

الدعوى  ،باإلضافة إلى أنه ال يوجد في قرار اإلحالة للمحكمة المختصة بسبب عدم اإلختصاص ما
يدلل على أن محكمة الموضوع قد نظرت في المسألة الدستورية ورغبت باإلحالة التلقائية  ،وبالتالي ال

تعتبر إحالة للبت في مسألة دستورية نص تشريعي .

 رابعاً  :تمييز الدفع بعدم الدستورية عن التصدي .
بداي ًة التصدي هو الرخصة القانونية المخولة للمحكمة الدستورية العليا إلثارة عدم الدستورية من
تلقاء نفسها والتعرض للفصل فيها . 2
وبالرجوع للنصوص القانونية فقد نصت المادة ( )27من قانون المحكمة الدستورية المصري

على أنه " :يجوز للمحكمة في جميع الحاالت أن تقضى بعدم دستورية أي نص في قانون أو الئحة
يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع اإلجراءات

المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية"  ،أما قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني فقد عالج
1

دعاءمحمدابراهيمبدران–نفاذأحكامالمحكمةالدستوريةالعليا–دارالنهضةالعربية–سنة2017م–ص،144انظركذلكمحمدنصرالدينكامل–المرجعالسابق–ص،28انظركذلكهشاممحمدفوزيعبدالفتاح–تقديممحمدمرغنيخيري–المرجعالسابق–
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2
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التصدي في مادتين األولى منهما  :المادة ( )1/25نصت على "يكون للمحكمة في سبيل القيام

باالختصاصات المنصوص عليها في المادة ( )24من القانون األصلي ،ممارسة كافة الصالحيات في

النظر والحكم بعدم دستورية أي نص في قانون أو مرسوم أو الئحة أو نظام ،يعرض لها بمناسبة
ممارسة اختصاصاتها ،ويتصل بالنزاع المطروح عليها ،وذلك بعد اتباع اإلجراءات المقررة لتحضير

1
الدعاوى الدستورية"  ،والثانية منهما  :المادة ( )4/27نصت على "إذا كانت المحكمة تناقش نزاعاً
معروضاً عليها وأثناء السير في النزاع تبين للمحكمة أن هناك نص غير دستوري متصل بالنزاع  ،فلها

من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصالً فعالً
بالمنازعة المطروحة أمامها حسب األصول" .

ونرى بأن المشرع الفلسطيني لم يكن موفقاً عند تعديل نص المادة ( )1/25ألن نص المادة

مرتبط بنص المادة ( )24والصياغة الحالية تدلل على أن التصدي هو السبيل للقيام بهذه
اإلختصاصات وهذا غير صحيح ألن من ضمن اإلختصاصات هو البت في أهلية رئيس دولة

فلسطين وهذا كما سنرى فيما بعد إختصاص للمحكمة الدستورية تنعقد لنظره بإعتبارها محكمة موضوع
وبالتالي فإن إيراد التعديل على هذه المادة غير موفق  ،أما من حيث الهدف من التعديل هو تعديل
صياغة المادة ( )4/27وكان حرياً أن يتم التعديل عليها وليس على المادة ( ، )1/25لذلك أوصي

المشرع الفلسطيني بإلغاء التعديل على نص المادة ( )1/25وحصر التعديل ضمن المادة ()4/27

لتصبح كالتالي " :يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم دستورية أي نص تشريعي ُيعرض

لها بمناسبة ممارسة إختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها بعد إتباع اإلجراءات المقررة لتحضير
الدعاوى الدستورية" .

واننا نرى بأن بقاء إزدواج تنظيم رخصة التصدي في القانون الفلسطيني بنص مادتين منفصلتين

هما ( )1/25و( )4/27فيه لبس شديد وذلك لوجود إختالف جوهري في صياغة كل منهما  ،فالمادة
( )1/25جعلت تنظيم رخصة التصدي للمحكمة الدستورية بمناسبة ممارسة المحكمة الدستورية

إلختصاصاتها الواردة بالمادة ( )24بشرط أن يتصل النص المتصدى له بالنزاع المطروح عليها  ،أما

المادة ( )4/27فإنها تتيح للمحكمة الدستورية التصدي عند نظرها ومناقشتها لنزاع معروض عليها ،
لذلك وفي ظل عدم تعديل تقنين المادة ( )4/27فإنه يثور التساؤل حول المقصود بالنزاع أو
المنازعة التي تنظرها المحكمة الدستورية والتي يحق لها أثناء نظرها إستخدام رخصة التصدي ؟؟

بداي ًة لقد أوردت المحكمة الدستورية المصرية ضمن قرار تفسير صادر عنها تفصيالً حول
طلب
المقصود بالنزاع الذي يمكن للمحكمة الدستورية أثناء نظره إعمال رخصتها بالتصدي وذلك حينما ُ
1

-تمتعديلالمادة()1/25بموجبالقراربقانونرقم()19لسنة2017مبشأنتعديلقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليا .
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منها إعمال رخصتها بالتصدي أثناء نظر إحدى طلبات التفسير حيث قررت اآلتي :

"واذ كان طلب التفسير التشريعي – محدداً على ضوء الخصائص التي ينفرد بها – ال ُيقيم خصومة
قضائية يتنازع أطرافها حقوقاً يطلبونها أو يجحدونها  ،وال يتم الفصل فيه على ضوء طلباتهم الختامية

التي تؤيدها وسائل دفاعهم التي يتكافأون في أسلحتها  ، Equality of armsوكان إعمال المحكمة
الدستورية العليا للرخصة المنصوص عليها في المادة  27من قانونها  ،يقتضيها أن تتحقق من قيام
تلك الصلة بين النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور والنزاع المعروض عليها  ،وكان معنى

النزاع  -وعلى ما تقدم  -يقابل الخصومة القضائية التي ال يندرج تحتها طلب التفسير ،فإن مباشرتها
لرخصتها هذه ال يكون لها من سند يسوغ إعمالها" . 1

وفي هذا الخصوص نورد سبباً أخر يؤكد عدم صحة تعديل المادة ( )1/25من المشرع

الفلسطيني فكما سبق فإن صياغتها تدلل على أن التصدي هو الطريق لممارسة المحكمة الدستورية

إلختصاصاتها الواردة في المادة ( )24من قانونها ومن ضمنها إختصاصها بالتفسير الوارد في المادة

(/24فقرة  /2بند أ+ج) في حين أن طلب التفسير ال يثير منازعة مطلقاً وأن التصدي ليس سبيالً
للفصل في طلب التفسير ،كما ال يجوز التصدي أثناء نظر طلب التفسير ألنه ال يثير نزاعاً وستحكم
المحكمة بما لم يطلبه الخصوم  ،وال يمكن القول بأن هذا التعديل بالصياغة التي تم فيها يعطي الحق

للمحكمة الدستورية للتصدي لنظر دستورية نص قانوني أثناء السير في طلب التفسير ألن ذلك ُيخرج

المحكمة عن موضوع الطلب المقدم أمامها ويجعلها تحكم فيما لم يطلبه الخصوم .

أما النظام الدستوري المصري فال يمكن للمحكمة الدستورية ممارسة التصدي إال عند ممارسة

إختصاصاتها اآلتية  :رقابة الدستورية وتفسير النصوص القانونية والفصل في تنازع االختصاص
والفصل في تنفيذ األحكام القضائية المتناقضة والفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة باألحكام الصادرة

في الدعوى الدستورية وبمفهوم المخالفة ال تملك المحكمة الدستورية العليا مزاولة رخصة التصدي
خارج نطاق اختصاصاتها السابقة  ،وعلى الرغم من ذلك إال أن المحكمة الدستورية العليا المصرية لم

تجز لنفسها مباشرة التصدي عند مباشرتها الختصاصها بالتفسير مبررة ذلك أن رخصة التصدي

مرتبطة بوجود نزاع في حين أن إختصاصها بالتفسير يفتقر إلى النزاع وبالتالي أحد الضوابط الالزمة

للتصدي قد تخلف  ، 2ونرى بعدم وجود ما يمنع من إنطباق ذلك على الحالة الفلسطينية خصوصاً بعد
التعديل الوارد على نص المادة ( )1/25وان كنا ضد محل وصياغة هذا التعديل وليس مضمونه .

1

دعاءمحمدابراهيمبدران–المرجعالسابق–هامشص163ومابعدها،أنظركذلكحكمالمحكمةالدسـتوريةالعلياالمصريةفيطلبالتفسير رقـم 2لسنة 17قضائية(تفسير)الصادربتاريخ1995/10/21م – تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعليا
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2
 رفعتعيدسيد– الوجيزفيالدعوىالدستورية– معمقدمةللقضاءالدستوريفيكلمنفرنساوالوالياتالمتحدةاألمريكية(طبعةمزيدةومنقحة)–دارالنهضةالعربية–سنة2009م–ص371ومابعدها.

36

وتجدر اإلشارة إلى أنه وفي جميع األحوال ال يمكن ممارسة رخصة التصدي من المحكمة

الدستورية إذا كانت منعقدة كمحكمة موضوع ألن محكمة الموضوع ال تملك التصدي بل الدفع واإلحالة
فقط  ،وسيأتي بيان ذلك فيما بعد .
وفيما يتعلق بتمييز التصدي عن الدفع فإن كالهما يتشابه وظيفياً بأنهما عاصمين للنص
الدستوري من أن ينال منه المشرع العادي . 1
أما فيما يتعلق بأوجه اإلختالف بين وسيلة التصدي والدفع بعدم الدستورية فهي -:
أ .إن التصدي هو رخصة ممنوحة للمحكمة الدستورية نفسها تتمسك به من تلقاء نفسها أثناء

ممارسة اختصاصاتها  ،2وبشرط إتصال النص المتصدى له بالنزاع المعروض عليها . 3

ب .كذلك فإن وسيلة التصدي ال تتعلق بالدعوى الموضوعية وبالتالي ليس لألفراد أو محكمة

الموضوع أية حق بالتمسك بهذه الوسيلة أو التنويه للمحكمة الدستورية بالتمسك بها  ،فال يجوز
لصاحب الشأن تقديم طلب للمحكمة الدستورية يطلب منها إعمال رخصتها في التصدي ألن

إعمالها أمر مقرر للمحكمة الدستورية وحدها . 4

ت .إن رخصة التصدي ال تتقيد بميعاد فيجوز للمحكمة الدستورية التمسك بها متى شاءت وفي

أي مرحلة تكون عليها الدعوى الدستورية المعروضة عليها  ،كما أن رخصة التصدي ال تلزم
أطراف الدعوى الدستورية بأية نفقات قانونية مثله في ذلك مثل اإلحالة التلقائية . 5

ث .عند التصدي من المحكمة الدستورية يشترط أن يرد التصدي على نص متصالً بنزاع مطروح

عليها  ،لذلك يجب توافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الدعوى الدستورية التي أقامها
كما ويشترط إرتباط النص المتصدى له بالنص المطعون بعدم دستوريته من الطاعن لكي يحق
للمحكمة الدستورية إستخدام رخصة التصدي وبالتالي يجب تحقق مصلحتين األولى  :مصلحة

شخصية مباشرة وقائمة للمدعي في الدعوى الدستورية القائمة  ،والمصلحة الثانية  :هي المصلحة
الخاصة بالنص المتصدى له أال وهي المصلحة العامة في تطبيق مبدأ الشرعية الدستورية

1

6

 ،أما
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مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية المقامة بناء على الدفع بعدم الدستورية تتوافر بتحقق

شروطها وهي أن تكون مصلحته شخصية مباشرة وقائمة .1

وتثور بعض الصعوبات نظ اًر إلعتناق النظام الفلسطيني لوسيلة الدعوى األصلية بجانب
الوسائل الثالثة األخرى  ،فهل يختلف حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالشق الذي تصدت له عن
الشق الذي رفعت به الدعوى األصلية ؟؟  ،وبعبارة أخرى هل تحكم المحكمة الدستورية بإلغاء

النصوص القانونية المطعون بعدم دستوريتها بواسطة الدعوى األصلية في حدود ما طعن بها وتحكم
بعدم دستورية النصوص التي تصدت لها أثناء نظر الدعوى الدستورية األصلية ؟؟ أم تحكم باإللغاء

في الدعوى األصلية وفيما تصدت له على إعتبار أن التصدي تابعاً للدعوى الدستورية األصلية ؟؟

حسب األصل المفترض فإن ثبوت مخالفة النص للدستور فإن الحكم الذي سيصدر في الدعوى

الدستورية األصلية سيكون بإلغاء القانون المخالف للدستور ،أما في حالة الدفع بعدم الدستورية أو
اإلحالة التلقائية فإن حكم المحكمة الدستورية في حالة ثبوت مخالفة النص للدستور ينحصر في الحكم

بعدم الدستورية دون أن يتعداه لإللغاء .

إال أن جانب من الفقه ذهب – وبحق – إلى أن الخالف الفقهي حول األثر المترتب على

الحكم بعدم الدستورية من حيث إلغاء النص أم إلغاء قوة نفاذه  ،يعتبر خالف قانوني نظري بحت ،

فعملياً ال يختلف األمر بينهما ألن إلغاء قوة النفاذ من شأنها جعل النص كأنه غير موجود ويترتب
عليها ما يترتب على اإللغاء  ،بل أن العديد من أحكام المحكمة الدستورية المصرية صدرت تفيد بأن

الحكم بعدم دستورية نص يعني بطالنه . 2

ولكن لو قلنا بذلك في الفرض المطروح فسيترتب عليه إزدواج في أحكام المحكمة الدستورية

بحيث تحكم بإلغاء النص القانوني المطعون بدستوريته بالدعوى الدستورية األصلية  ،في حين أنها
ستحكم بعدم الدستورية فقط بالنسبة للنص القانوني الذي تصدت له  ،ومن جهة أخرى فإنه من غير

المعقول أن تتصدى المحكمة الدستورية لنصوص مرتبطة بالدعوى المعروضة أمامها فتحكم في شق

1
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رائدصالحقنديل–بحثبعنوانالحكمالصادرفيالدعوىالدستورية(حجيتهوآثاره)–المرجعالسابق–ص140ومابعدها .أنظركذلك:فتحيفكري–المرجعالسابق–ص301ومابعدها . وكذلكحكم المحكمةالدستوريةالعلياالمصريةحيثوردحديثا ًضمنحيثياتأحدأحكامهافيدعوىمرفوعةإليهابناءعلىدفعبعدمالدستوريةمايفيدبأنالحكمبعدمالدستوريةبمثابةبطالنللنصالتشريعيحيثقضت":فإذالميكنهذاالنصقدطبقأصالًعلىمنإدعى
مخالفتهللدستور،أوكانمنغيرالمخاطبينبأحكامه،أوكاناإلخاللبالحقوقالتييدعيهااليعودإليه،دلذلكعلىإنتفاءالمصلحة
الشخصيةالمباشرة ،ذلكأنإبطالالنصالتشريعيفيهذهالصورجميعهالنيحققللمدعىأيةفائدةعمليةيمكنأنيتغيربهامركزه
القانونيبعدالفصلفيالدعوىالدستوريةعماكانعليهقبلها"،حكمالمحكمةالدسـتوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم()116لسنة
()37قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2019/4/6م– تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصرية بتاريخ
2019/9/6م–الساعة6:15صباحاً–عبرالرابطالتالي .http://www.sccourt.gov.eg:

38

1

وتكون األحكام

منها باإللغاء وشق أخر بعدم الدستورية  ،ألن التصدي تابعاً للدعوى الدستورية
الصادرة فيه من جنس األحكام التي ستصدر في الدعوى الدستورية المعروضة  ، 2فحسب األصل إن

كانت الدعوى الدستورية قد أقيمت بالدعوى األصلية فالحكم في النصوص التي تم التصدي لها سيكون

باإللغاء أيضاً  ،أما لو كانت الدعوى الدستورية قد أقيمت بناء على إحالة أو دفع بعدم الدستورية
فالحكم في النصوص التي تم التصدي لها سيكون بعدم دستوريتها أيضاً .
أما في الحالة الفلسطينية فإن المشرع الفلسطيني عند وضع وتعديل قانون تشكيل المحكمة

الدستورية العليا قد أبقى وسيلة الدعوى األصلية واعتنق توحيد األثار القانونية فيما يتعلق بطبيعة

األحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية حيث لم يميز بين الحكم الذي سيصدر بناء على الدعوى

األصلية أو الحكم الذي سيصدر بناء على اإلحالة أو الدفع  ،وبالتالي ومع صريح النص فإن تصدت

المحكمة الدستورية أثناء نظر الدعوى األصلية فإنها ستحكم بعدم دستورية النص وفقاً لما جاء في
الباب الثالث من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني تحت عنوان (األحكام والق اررات)
وخصوصاً نص المادة ( ، 3 )2/41حيث لم يفرق القانون بين أثر الحكم الصادر في الدعوى األصلية
وأثر الحكم الصادر في دعوى أقيمت بناء على إحالة أو دفع  ،فحديثاً أصدرت المحكمة الدستورية

العليا الفلسطينية حكماً لها في دعوى دستورية أصلية وكان حكمها هو عدم الدستورية وليس اإللغاء .4

1

فيمايتعلقبتبعيةالتصديللدعوىالدست وريةالمقامةقضتالمحكمةالدستوريةالمصريةالعلياباآلتي":وحيثإنقضاءهذهالمحكمةقدجرىعلىأنإعمالرخصةالتصديالمقررةلهاطبقاًلنصالمادة()27منقانونها،منوطبأنيكونالنصالذىيردعليهالتصديمتصالً
بنزاعمطروحعليها،فإذاانتفىقيامالنزاعأ مامهافإنهاليكونلرخصةالتصديسنديسوغإعمالها،متىكانذلكوكانتالمحكمةقد
قضتبعدمقبولالدعوىالماثلةفإنالقضاءبعدمقبولطلبالتصدييكونالزما ً"،أنظرحكمالمحكمةالدسـتوريةالعلياالمصريةفي
القضية رقـم ( )26لسنة ( )31قضائية (منازعة تنفيذ) الصادر بتاريخ 2011/1/2م – تم رفع الحكم من الموقع اإللكتروني للمحكمة
الدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2019/9/10م–الساعة9:20صباحاً–عبرالرابطالتالي.http://www.sccourt.gov.eg:
2
 فيمايتعلقبوحدةالحكمالذييصدر فيموضوعالدعوىالدستوريةقضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةباألتي......":المحكمةالدستورية العليا إذ تملك ممارسة إختصاصاتها بالرقابة الدستورية مباشرة أثناء نظرها أي من الدعاوى المعروضة عليها  ،لتفصل في
دستوريةماعُرضلهامننصوصوفىموضوعالدعوىبحكمواحد"،أنظرفيذلكحكمالمحكمةالدسـتوريةالعلياالمصريةفيالقضية
رقـم()12لسنة()39قضائية(تنازع)–سبقاإلشارةإليه .
3
 تنصالمادةرقم()2/41منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالتهعلى ":إذاقررتالمحكمةأنالنصموضوعالمراجعةمشوبكلياًأوجزئياًبعيبعدمالدستوريةتوضحذلكبقرارمعلليرسمحدودعدمالدستورية،والنصالذيتقرر
عدمدستوريتهيعتبرفيحدودقرارالمحكمةمحظورالتطبيق"
4
 حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2019/17قضية رقم  13لسنة  4قضائية (دستورية) الصادربتاريخ2019/9/4م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/9/18م–العدد.159
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية
أثار الدفع بعدم الدستورية جدالً فقهياً وقضائياً حول الطبيعة القانونية له من حيث أنه دفع

شكلي أم موضوعي لدرجة أن بعض الفقه ذهب إلعتباره دفعاً مختلطاً يجمع بين عناصر الدفع الشكلي
والموضوعي  ،ومن وجهة نظري تنبع صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية من الخلط
بين الدفع في نظام ال مركزية الرقابة القضائية على الدستورية والمعروف بالدفع الفرعي وبين الدفع

بعدم الدستورية المعمول به في نظام مركزية الرقابة القضائية على الدستورية .

وعليه سنبحث في مدى توافر الطبيعة الشكلية للدفع بعدم الدستورية ومن ثم مدى توافر الطبيعة
الموضوعية له  ،ثم سنعقب على الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية .
وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين كالتالي -:
 المطلب األول  /مدى توافر الطبيعة الشكلية للدفع بعدم الدستورية .
 المطلب الثاني  /مدى توافر الطبيعة الموضوعية للدفع بعدم الدستورية .

المطلب األول
مدى توافر الطبيعة الشكلية للدفع بعدم الدستورية
قبل الخوض في مسألة طبيعة الدفع بعدم الدستورية يجب معرفة المقصود بالدفع بوجه عام

وصاحب الحق فيه والقواعد العامة المتعلقة بالدفوع بشكل عام في قانون المرافعات .

فالمقصود بالدفع  " :أن يأتي المدعى عليه بدعوى تدفع دعوى المدعي "  ،والمقصود بأن يأتي

المدعى عليه بدعوى أي برهان أو دفاع أو بينة يدحض بها دعوى المدعي . 1

فالدفع بالمعنى السابق يصدر عن الخصم عندما يكون في مركز المدعى عليه بصرف النظر

عما إذا كان هو أصالً المدعى عليه في الدعوى األصلية أو كان هو المدعي فيها  ،ألن مركز

الخصوم أثناء سير الخصومة ليس ثابتاً نظ اًر لحق الخصوم بتقديم الطلبات العارضة . 2
1

سليمرستمبازاللبناني-شرحالمجلة–طبعةثالثةومصححةومزيدة–المطبعةاألدبيةببيروت–سنة1923م–ص927ومابعدها.2
مصطفىعبدالحميدعياد–الوسيطفيشرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001م–الكتاباألول–الطبعةاألولى–بدوندارنشر–سنة2003م–ص.476
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وتخضع الدفوع الشكلية فقط دون الموضوعية لقاعدة ترتيب الدفوع فيجب إبداء جميع الدفوع

الشكلية المتعلقة بإجراءات الخصومة قبل الدخول بالموضوع وقبل التمسك بالدفع بعدم القبول أو الدفوع
الموضوعية واال سقط الحق فيها  ،ويستثنى من ذلك بالنسبة للدفوع الشكلية أوالً  :الدفوع الشكلية
المتعلقة بالنظام العام فيجوز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى  ،وثانياً  :الدفوع الشكلية
التي ينشأ سببها بعد الدخول في الموضوع أثناء سير الدعوى فيجب التمسك بها في أول جلسة تالية

لتاريخ حدوثها واال سقط الحق بالتمسك بها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام . 1

أما بالنسبة لتعريف الدفع الشكلي فهو  :وسيلة دفاع توجه إلجراءات الخصومة دون المساس

بأصل الحق المدعى به ويقصد بها تفادي الحكم مؤقتا في الموضوع  ،فهي وسائل إجرائية حددها

المشرع للمدعى عليه للتمسك بالجزاء اإلجرائي المترتب على وقوع مخالفات إجرائية . 2

أما الدفع بعدم الدستورية فيعتبر من الوسائل اإلجرائية التي يجب إتباعها من الخصوم في

دعوى الموضوع لكي تتصل المحكمة الدستورية بدعواها وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية المصرية
في أحكامها

3

.

وبعد الوقوف على ماهية الدفع بشكل عام والدفع الشكلي بوجه خاص وصاحب الحق فيه

والقواعد الحاكمة للدفوع الشكلية فإننا نستنتج أن الدفع بعدم الدستورية ليس دفعاً شكلياً لألسباب

التالية-:

أ.

أن الدفع بعدم الدستورية هو إجراء لصحة رفع الدعوى الدستورية لكنه ال يستهدف

إجراءات الخصومة في دعوى الموضوع  ، 4بل غايته هو تقرير مبدأ الشرعية الدستورية . 5

ب .أن صاحب الحق في الدفع بعدم الدستورية هم الخصوم وذلك بصريح نص القانون

سواء المدعي أو المدعى عليه  ،أما صاحب الحق في الدفع الشكلي هو المدعى عليه أو الخصم

الذي يكون في مركزه وسبق بيان ذلك .
1

عبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءاألول(القضاءوواليته)–مكتبةومطبعةالطالب–سنة2016–2015م–ص460ومابعدها .
2
عبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءاألول–المرجعالسابق–ص.4643
  حكمتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبأن"...وهذهاألوضاعاإلجرائية– سواءمااتصلمنهابطريقةرفعالدعوىالدستوريةأوبميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكالً جوهريا ً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل
الدستوريةباإلجراءاتالتيرسمها"...مشارإليهلدى:عبدالعظيمعبدالسالم– المرجعالسابق– ص ، 63أنظركذلك:محمدنصر
الدينكامل–المرجعالسابق–ص13ومابعدها.
4
  حكمتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبأن"الدفعبعدمالدستوريةاليكونمنقبيلالدفوعالشكليةواإلجرائيةبليتغيافيمضمونهومرماهمقابلةالنصوصالتشريعيةالمطعونعليهابأحكامالدستورترجيحاًلهاعلىماعاداها"،مشارإليهلدى:دعاءمحمدابراهيمبدران
–المرجعالسابق–ص،  152أنظركذلكحكمالمحكمةالدسـتوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقـم()23لسنة()14قضائية(دستورية)
الصادربتاريخ1994/2/12م– تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2019/9/11م– الساعة
2:20صباحاً–عبرالرابطالتالي.http://www.sccourt.gov.eg:
5
  فيمايتعلقبغايةالدفعبعدمالدستوريةانظرهشاممحمدفوزيعبدالفتاح– تقديممحمدمرغنيخيري– المرجعالسابق– ص، 95انظركذلكرفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص.203
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ت .أن الدفع بعدم الدستورية في األصل ال يخضع لقاعدة ترتيب الدفوع لتعلقه بالنظام

العام فال يسقط الحق فيه حيث يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى

1

 ،أما الدفوع

الشكلية في األصل تخضع لقاعدة ترتيب الدفوع فيسقط الحق فيها إن لم يتم التمسك بها في الوقت
الصحيح ما لم تكن متعلقة بالنظام العام وقد سبق بيان ذلك .

ث .يعتبر الدفع بعدم الدستورية إجراء من إجراءات رفع الدعوى الدستورية والذي يترتب

على مخالفته إثارة الدفوع الشكلية أمام المحكمة الدستورية  ،وعليه ال يمكن إعتبار الدفع بعدم
الدستورية دفعاً شكلياً .

المطلب الثاني
مدى توافر الطبيعة الموضوعية للدفع بعدم الدستورية
ستقتصر دراستنا في هذا المقام على طبيعة الدفع بعدم الدستورية بعد إنشاء هيئة خاصة تختص

بالفصل بمسألة الدستورية  ،وقبل ذلك سنقف على مفهوم الدفع الموضوعي والقواعد الحاكمة له .

بداي ًة بالنسبة للدفوع الموضوعية في قانون المرافعات فإن سائر المشرعين المدنيين لم ينظموا
الدفوع المـوضوعية ضمـن نصوص القـوانين اإلجرائية تاركين مهمة تحديـد ما يعتبر دفعاً موضوعياً من

عدمه للفقه  ،ألن الـدف ـوع الموضـوعيـة ال يمكـن حصرهـا  ،فك ـل مـا يوجـه لمـوضـوع الدع ـوى أو أصـل

الحـق فيهـا يعتبر دفعـاً موضوعياً . 2

أما بالنسبة للقواعد العامة التي تخضع لها الدفوع الموضوعية فهي -: 3
أ .الدفوع الموضوعية تعتبر وسائل فنية قضائية إجرائية تستند في تنظيم التمسك بها إلى القانون
الموضوعي الذي ينظم الحق المدعى به وآثاره  ،فعناصر الدفع الموضوعي هي إنكار المدعى

عليه للحق كله أو بعضه وقيامه بإثبات واقعه جديدة ومعاصرة للواقعة المدعى بها من المدعي

وتنفي وجود الواقعة المدعاة أو تنكر آثارها .

ب.الدفوع الموضوعية ال تخضع لقاعدة ترتيب الدفوع فال يشترط التمسك بها دفعة واحدة .

1

فتحيفكري–المرجعالسابق–ص .2762
عبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءاألول–المرجعالسابق–ص.4853
مصطفىعبدالحميدعياد–الوسيطفيشرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001م–الكتاباألول–المرجعالسابق -ص 493ومابعدها،انظركذلكعبدهللاخليلالفرا– الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية– الجزءاألول–
المرجعالسابق–ص489ومابعدها.
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ت.األصل أن الدفع الموضوعي ال يتعلق بالنظام العام وعلى القاضي االلتزام بمبدأ حياد القاضي
المدني ولكن إستثناء يجوز للقاضي المدني إثارة الدفع الموضوعي من تلقاء نفسه بشروط هي :

أوالً  :ورود عناصر الدفع في مجمل وقائع الدعوى  ،ثانياً  :أن يقوم القاضي بلفت نظر الخصوم
للدفع الموضوعي وعناصره ويتيح لهم حق الدفاع  ،ثالثاً  :عدم نص القانون على وجوب التمسك
بالدفع الموضوعي من جانب أحد الخصوم .

ث.يجوز التمسك بالدفع الموضوعي ألول مرة أمام محكمة اإلستئناف ألنها تعتبر محكمة موضوع ،1
ولكن ال يجوز التمسك به أمام محكمة النقض إال إذا كان متعلقاً بالنظام العام .2

ج .الحكم في الدفع الموضوعي يحسم النزاع في أصل الحق كله أو بعضه .

أما بالنسبة للطبيعة القانونية للدفع فهناك من ذهب إلى اعتباره من الدفوع الموضوعية على

أساس أن الدفع بعدم دستورية قانون أو الئحة مراد تطبيقها في دعوى موضوعية يمس أصل الحق

المدعى به فهو دفع يتعلق بموضوع الدعوى وينازع بها الخصم في الحق المدعى به . 3

ويرى جانب من الفقه أن تصنيف الدفع بعدم الدستورية كدفع موضوعي ال يتناسب مع طبيعته

ألنه يتعلق بمسألة قانونية تقوم على إدعاء مخالفة نص تشريعي أدنى لنص دستوري يسمو عليه ،
وهو ما ال يدخل ضمن الوقائع الموضوعية التي تفصل بها محكمة الموضوع  ،فسلطة المحكمة

تنحصر في تقدير جدية الدفع من خالل التحقق الظاهري من وجود شبهة مخالفة النص الدفيع ألحكام

الدستور فقط  ،أما اتصال النص المطعون بعدم دستوريته بموضوع النزاع ولزومه للفصل فيه وكذلك
آثار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية النص كذلك لزوم هذا الحكم لمحكمة الموضوع ال

يعني تكييف الدفع بعدم الدستورية وتصنيفه كدفع موضوعي

4

وذهب بعض الفقه في ظل إختصاص هيئة خاصة للفصـل في مسـألة الدسـتورية إلى اعتبـار أن
الدفع بعدم دسـتورية أية مقتضى قـانوني هو دفـع موضـوعي على الرغـم من التأكيد على أن الخصـومة

فيه توجـه للتشـريع ذاته  ،مستندين لحجة قانونية مفادها أن القانون الطعين في الدعوى الموضوعية
يمس بحقوق الدافع بعدم الدستورية وقد يؤدي للحكم لصالح خصمه . 5

على الرغم من وجاهة هذا الرأي إال أن الحكم الصادر بالدفع بعدم الدستورية وان كان سيؤثر

على الدعوى الموضوعية إال أن ذلك ليس الهدف األساسي له بل غايته حماية الشرعية الدستورية وقد
1

 نصمادةرقم() 220منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001موتعديالته،يقابلهانصالمادة()233منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةرقم()13لسنة1986موتعديالته .
2
نصمادةرقم() 1/232منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001موتعديالته،يقابلهانصالمادة()253منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةرقم()13لسنة1986موتعديالته .
3
حساممحمدحمديعبدالفتاحالفضالي–المرجعالسابق–ص.94
محمدعبدهللاابومطر–الوسيطفينظمالرقابةالدستورية–المرجعالسابق–هامشص239ومابعدها.5
-ليلىبنبغيلةالمرجعالسابق–ص.77
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سبق بيان ذلك  ،كما أن التأثير على الدعوى الموضوعية يأتي كنتيجة لتقرير مبدأ الشرعية الدستورية
 ،أي سيؤثر على الدعوى الموضوعية بطريق غير مباشر .

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية على أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع موضوعي

ألنه يجوز إبدائه في أي مرحلة من مراحل الدعوى  ،كما أنها أقرنته بأنه دفع قانوني متعلق بالنظام

العام وبالتالي يجوز إثارته أمام محكمة النقض ألول مرة . 1

إن ما اتجهت إليه المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بأن الدفع بعدم الدستورية هو دفع

موضوعي استناداً إلى إمكانية إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى ال يؤثر على ماهية الطبيعة
القانونية للدفع بعدم الدستورية بل يجب تطابق األحكام العامة للدفوع الموضوعية على الدفع بعدم

الدستورية للقول بأنه دفع موضوعي  ،فبالرجوع لألحكام العامة للدفوع الموضوعية التي سبق سردها

فإن الدفع بعدم الدستورية ليس نابعاً من القانون الذي ينظم الحقوق المدعى بها أو آثارها  ،فال ينصب
الدفع بعدم الدستورية إلى إنكار الحق وال إلى إتيان واقعة جديدة تدحض الحق المدعى به  ،كما أن

الدفع بعدم الدستورية قد نص القانون على وجوب التمسك به من الخصوم – سواء المدعي أو المدعى

عليه وليس للمدعى عليه فقط – وذلك بصريح نص المادة ( )3/27من قانون تشكيل المحكمة

الدستورية الفلسطيني والمادة (/29ب) من قانون تشكيل المحكمة الدستورية المصري  ،باإلضافة إلى
أن الحكم في الدفع بعدم الدستورية ال يحسم النزاع حول أصل الحق كله أو بعضه  ،لكل ذلك ال يعتبر

الدفع بعدم الدستورية دفعاً موضوعياً .
وفيما يتعلق بالحالة المصرية ذهب جانب من الفقه المصري إلقران الدفع بعدم الدستورية بأنه

متعلق بالنظام العام من عدمه دون بيان ماهيته إن كان دفعاً شكلياً أم موضوعياً وذلك من خالل

التفرقة بين حالتين هما قبل وبعد تشكيل المحكمة الدستورية العليا  ،ففي ظل اختصاص المحكمة

العليا المصرية بالفصل في مسألة الدستورية – أي قبل تشكيل المحكمة الدستورية العليا – ذهب الرأي

الراجح للفقه والقضاء أن الدفع بعدم الدستورية ال يتعلق بالنظام العام ألن محكمة الموضوع تختص

بتقديره إذا تم الدفع به أمامها وعلى صاحب الشأن رفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة العليا في

الميعاد المحدد واال اعتبر الدفع كأن لم يكن  ،فإذا لم يتم الدفع به أمامها فال تملك المحكمة إثارته من
تلقاء نفسها إضافة إلى أنه ال يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة النقض وهذا ما استقرت عليه أحكام

محكمة النقض المصرية وأحكام المحكمة العليا بإعتبارها المحكمة الدستورية  ، 2أما بعد تشكيل وانشاء
1

 عمرحمزةالتركماني– المفصلفيالقضاءالدستوريالفلسطيني– دراسةمقارنةمعالتشريعالمصريوالسوريمعلقعليهابأحدثاالجتهاداتالقضائية– بدوندارنشر– سنة2017م– ص،  311انظركذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنرقـم
()2016/14قضيةرقم14لسنة2قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2017/1/5م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2017/1/14م
–العدد .128
2
محمدعبدالسالممخلص–نظريةالمصلحةفيدعوىاإللغاء–دارالفكرالعربي–بدونسنةنشر–ص254ومابعدها،انظركذلكصالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص93ومابعدها،ضياءالدينسعيدالمدهون–رسالةماجستيربعنوانالرقابةالقضائيةعلى==
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المحكمة الدستورية العليا فأصبح الدفع بعدم الدستورية متعلقاً بالنظام العام بعد أن إستحدث المشرع
طريقتين لرقابة عدم الدستورية وهما اإلحالة من محكمة الموضوع من تلقاء نفسها والتصدي من

المحكمة الدستورية من تلقاء نفسها . 1

فالقول بأن الدفع بعدم الدستورية متعلق بالنظام العام يستقيم مع الطابع العيني للنزاع الدستوري

في ظل نصوص قانون تشكيل المحكمة الدستورية وخصوصاً إستحداث طريقتي اإلحالة والتصدي . 2

يترتب على أن الدفع بعدم الدستورية متعلق بالنظام العام جواز إثارته ألول مرة أمام المحكمة

اإلدارية العليا عند الطعن في مشروعية قرار إداري

النقض . 4

3

 ،وكذلك يجوز إثارته ألول مرة أمام محكمة

ومن جهة أخرى هناك من يرى أن الدفع بعدم الدستورية هو دفع قانوني وليس دفعاً موضوعياً

ألنه دفع ال يخالطه واقع وانما ينحل إلى إدعاء بمخالفة نص تشريعي لحكم الدستور  ،وعليه يجوز

إبداؤه ألول مرة أمام محكمة النقض . 5

وقد ذهب البعض إلى أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر دفعاً موضوعياً وقانونياً ومتعلقاً بالنظام
العام  ،فهو موضوعي ألنه يمكن إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى  ،وقانوني ألنه يمكن إثارته
ألول مرة أمام محكمة النقض  ،ومتعلق بالنظام العام ألن محكمة الموضوع يحق لها أن تتعرض له

من تلقاء نفسها وتحيل للمحكمة الدستورية . 6

إن هذا الرأي وقع في خلط عند تدعيم رأيه بالحجج فإلعتبار الدفع دفعاً موضوعياً يجب أن

تنطبق عليه جميع القواعد العامة التي تحكم الدفوع الموضوعية وليس إحداها وقد سبق بيان ذلك  ،أما

بالنسبة لكونه متعلق بالنظام العام فأنه خلط بين طريق الدفع بعدم الدستورية وطريق اإلحالة المباشرة
من محكمة الموضوع حيث ال تتعرض األخيرة من تلقاء نفسها للدفع بعدم الدستورية  ،بل تتعرض من

تلقاء نفسها لمسألة فحص الدستورية بطريق خاص وهو اإلحالة .

وأقرت المحكمة الدستورية العليا المصرية بالطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية في العديد من

أحكامها حيث نفت طبيعته الموضوعية ألن المجادلة فيه ليس مجادلة موضوعية يخالطها واقع وأن
==دستوريةالقوانين–دراسةمقارنةبينأمريكاومصروفلسطين–سنة–2004ص110ومابعدها،انظركذلكدعاءمحمدابراهيم
بدران–المرجعالسابق–ص.151
1
فيمايتعلقبمفهومأنالدفعبعدمالدستوريةمتعلقبالنظامالعامانظرصالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص93ومابعدها.2
فتحيفكري–المرجعالسابق–ص274ومابعدها.3
محمدعبدالسالممخلص–المرجعالسابق–ص.2554
دعاءمحمدابراهيمبدران–المرجعالسابق–ص.1525
-محمدعبدهللاابومطر–الوسيطفينظمالرقابةالدستورية–مرجعسابق–هامشص،241أنظركذلكهشاممحمدفوزيعبدالفتاح
–تقديممحمدمرغنيخيري–مرجعسابق–ص،95أنظركذلكدعاءمحمدإبراهيمبدران–مرجعسابق–ص152ومابعدها.
6
عبدالعزيزمحمدسالمان–المرجعالسابق–ص،320وانظركذلكحمزةعمرالتركماني–المفصلفيالقضاءالدستوريالفلسطيني–المرجعالسابق–ص.311
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الفصل به ال يرتبط بأية واقعة  ،كما أنه من النظام العام فيجوز إثارته أمام أي محكمة أو هيئة ذات

اختصاص قضائي وفي أي مرحلة كان عليه النزاع

1

 ،وهذا ما إستقر عليه القضاء بعد تضارب

أحكامه ما بين الجواز من عدمه حيث يجوز لمحكمة النقض التعرض من تلقاء نفسها للنص المشكوك

بدستوريته واحالته للمحكمة الدستورية العليا . 2

رغم الجدل الفقهي والقضائي السابق بيانه حول الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية

واالختالف في تكييف الطبيعة القانونية له إال أن المحكمة الدستورية العليا المصرية قررت – وبحق –
بأنه وان كان الدفع بعدم الدستورية يتعلق بالنظام العام فال يمكن أن يصنف كدفع شكلي أو موضوعي
على النحو المعروف في قانون المرافعات . 3

عليه وبعد عرض اآلراء الفقهية والقضائية السابقة  ،وكذلك بعد دراسة األحكام العامة للدفوع
الشكلية والموضوعية وانزالها على الدفع بعدم الدستورية يتبين فعالً أن الدفع بعدم الدستورية ال يمكن
باألصل تصنيفه من ضمن الدفوع الشكلية أو الموضوعية وذلك لألسباب التالية -:

أ .أن الدفع بعدم الدستورية هو حق ألي خصم من الخصوم سواء المدعي أو المدعى عليه بصريح

نص القانون ، 4أما الدفوع الشكلية والموضوعية فهي حق للمدعى عليه أو للخصم الذي يكون في

مركز المدعى عليه فقط . 5

ب.إن الهدف من الدفع بعدم الدستورية هو تقرير مبدأ الشرعية الدستورية  ، 6أما هدف الدفوع الشكلية

هو تفادي الحكم مؤقتاً في الموضوع دون المساس بأصل الحق المدعى به ألنها توجه إلجراءات

الخصومة عند وقوع مخالفات إجرائية  ،كما وأن هدف الدفوع الموضوعية هو دحض إدعاء

المدعي فهو يوجه لموضوع الدعوى أو أصل الحق فيها . 7

وعليه يجب التفرقة بين الهدف المباشر لإلجراء وبين النتيجة غير المباشرة له  ،فالدفع بعدم

الدستورية يهدف أساساً لتقرير مبدأ الشرعية الدستورية  ،فينتج عن ذلك أيضاً وبشكل غير مباشر
1
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2
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التأثير على موضوع الدعوى الموضوعية التي أثير فيها مسألة فحص الدستورية  ،فحماية مصالح

األفراد ما هي إال نتيجة لمبدأ الشرعية  ،أما الدفوع في قانون المرافعات تهدف أساساً لترتيب أث اًر على
الدعوى الموضوعية ذاتها سواء فيما يتعلق بالشكل أو الموضوع .
ت.ال يمكن للدفوع في قانون المرافعات أن ترتقي لتتحول لدعوى مستقلة  ،بعكس الدفع بعدم
الدستورية الذي يرتقي ليكون األساس لرفع الدعوى الدستورية التي بدونه ال يجوز قبولها .

ث.إضافة لما سبق فإن الدفع بعدم الدستورية ال ينصب على المطاعن الشكلية للدعوى  ،فهو غير

موجه لدفع الدعوى لتخلف أحد أركانها أو مخالفة الشروط الشكلية لرفع الدعوى  ،كما ال ينصب
على مدى إختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموضوعية أو على عدم قبول الدعوى  ،بل إنه

موجه ليطال القانون الذي يعتبر األساس القانوني لرفع الدعوى التي يتم بموجبها المطالبة قضائياً
بالحقوق .

ج .كما أن الدفع بعدم الدستورية هو إجراء متعلق بالنظام العام ألنه شكل جوهري وقد استقرت أحكام
المحكمة الدستورية على ذلك

محكمة الموضوع

2

1

 ،حيث أن المحكمة الدستورية تعالج موضوع آخر وتستقل عن

 ،وبالتالي إذا تمت مخالفة هذا اإلجراء ( الدفع بعدم الدستورية ) والذي يعتبر

شكالً جوهرياً فإنه يترتب على ذلك الدفع بعدم القبول أمام المحكمة الدستورية نفسها التي تنفرد

باإلختصاص في الفصل بمسألة الدستورية  ،وعليه يجب التفرقة بين اإلجراء نفسه وبين اآلثار

التي تترتب على مخالفة هذا اإلجراء

3

 ،فمخالفة اإلجراءات يترتب عليها إثارة الدفوع وبالتالي

اإلجراء ال يعتبر دفعاً وعليه الدفع بعدم الدستورية هو إجراء يترتب على مخالفته إثارة الدفع بعدم
القبول أمام المحكمة الدستورية .

ح .إن قاضي الموضوع غير مختص بالفصل في مسألة الدستورية بل له تقدير جدية الدفع بعدم
الدستورية فقط وهي مسألة لها مبرراتها وال تخل بمبدأ مركزية الرقابة الدستورية التي تختص
بموجبه المحكمة الدستورية بالفصل وحدها دون معقب عليها بمسألة فحص الدستورية  ،أما

بالنسبة للدفوع الشكلية والموضوعية فيختص قاضي الموضوع في الفصل بها ألنها تستهدف

الدعوى الموضوعية نفسها ويكون الحكم فيها حاسماً ألصل الحق أو بعضه  ،ويكون قابالً للطعن
به أمام المحكمة األعلى في سلم التدرج الهرمي للمحاكم .

1

عبدالعظيمعبدالسالم–المرجعالسابق–ص،63انظركذلكمحمدنصرالدينكامل–المرجعالسابق–ص،13انظركذلكدعاءمحمدابراهيمبدران–المرجعالسابق–ص.152
2
محمدنصرالدينكامل–المرجعالسابق–ص.163
  إنمايثبتأنالدفعبعدمالدستوريةهوإجراءوشكلجوهرييترتبعليهعدمالقبولهوماقررتهالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبأنمقوماتالدعوى الدستوريةهوإبداءالدفعبعدمالدستوريةورفعالدعوىفياألجلوإالتعتبرالدعوىالدستوريةغيرمقبولة،انظرفي
ذلكمحمدنصرالدينكامل–المرجعالسابق–هامشص.15
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خ .إن الدفع بعدم الدستورية ال يمكن ضمه مطلقاً للموضوع لتعلقه بمسألة أولية الزمة للفصل في
الدعوى الموضوعية  ، 1بعكس الدفوع المعروفة بقانون أصول المحاكمات فيمكن ضمها للموضوع
واصدار الحكم فيها مع الحكم الفاصل في الدعوى .

د .كما أن بعض الفقه إنتقد تسمية الدفع بعدم الدستورية بأنه دفعاً بل أكد على أنه مسألة أولية
دستورية

2

وفي هذا السياق وبالرجوع لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإنه يحق للمحكمة من

تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم أن تحكم بوقف سير الدعوى المنظورة أمامها إذا كان الحكم في

الدعوى يتوقف على حسم مسألة أخرى . 3

فمسألة فحص الدستورية تعتبر مسألة أولية حيث تتحقق شروط الوقف القضائي إذا وجدت صلة

بين المسألة األولية ( مسألة فحص الدستورية ) وبين موضوع الدعوى  ،فكان الفصل في المسألة

األولية الزماً للفصل في الدعوى الموضوعية  ،ومن ناحية أخرى فإن المسألة األولية تختص بها
محكمة أخرى سواء كانت نظامية أو غير نظامية  4كالمحكمة الدستورية .
كما أن المسألة األولية يمكن إثارتها من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم

سواء كان المدعي أو المدعى عليه ولكن يشترط أن تكون المنازعة فيها جدية واال يحق للقاضي رفض
وقف الدعوى ألن أمر تقدير الجدية متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع . 5

لذلك نصل لنتيجة مفادها أن الدفع بعدم الدستورية ليس دفعاً شكلياً أو موضوعياً على غرار
الدفوع المعروفة بقانون المرافعات بل هو مسألة أولية  ،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هي طبيعته
القانونية طالما أنه ال يعتبر دفعاً كالدفوع المعروفة بقانون أصول المحاكمات ؟

يجب التنويه بداي ًة بأن مثار الخالف في مسألة بحث الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية
تقتصر ببيان طبيعته أمام المحاكم وحتى أخر درجات التقاضي فقط  ،فبتقدير جديته تنتهي والية
المحكمة النظامية عنه أياً كان نوعها أو ترتيبها في سلم التدرج الهرمي  ،حيث أن الدفع كإجراء ينتهي

1

 عمرحمزةالتركماني -المفصلفيالقضاءالدستوريالفلسطيني– المرجعالسابق– ، 308أنظركذلكدعاءمحمدإبراهيمبدران–المرجعالسابق–ص.151
2
 عبدالقادربوراسولخضرتاج –  مقالبعنوان :الدفع بعدم الدستورية فيالقانونالجزائريبينالمكاسبواآلفاق – مقارنةبالتجربةالفرنسية–منشورفيمجلةأبحاثقانونيةوسياسية–العددالسادس–تاريخقبولالمقال2018/6/20م–سنة2018م–ص.56
3
المادة()1/126منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001موتعديالتهبالقانونرقم()5لسنة2005م.4
مصطفىعبدالحميدعياد–الوسيطفيشرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001م–الكتابالثاني–الطبعةاألولى–بدوندارنشر–سنة2004م–ص.187
5
عبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءالثاني(الخصومةوالحكم)–الطبعةالثانية–بدوندارنشر–سنة2016م–ص151ومابعدها.
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بناء على الدفع بعدم
بصدور حكم بشأن الجدية  ،فأمام المحكمة الدستورية ترفع الدعوى الدستورية ً
الدستورية  ،لذلك نرى أن الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية هو طلب وذلك لألسباب التالية - :
أ .إن تقديم الطلبات حق لجميع الخصوم يطلب فيها الخصم (المستدعي) إجابة طلبه أياً كان
موضوعه ومن ضمن ذلك المسألة األولية المتعلقة بفحص الدستورية  ،أما الدفوع فهي حق

للمدعى عليه أو للخصم الذي يكون في مركز المدعى عليه فقط وتكون موجهة لدفع الدعوى
الموضوعية نفسها ويطلب فيها رد دعوى المدعي سواء شكالً أو موضوعاً أو عدم قبولها .

ب.كما أن بعض الدول ضمن قوانينها صنفت الدفع بعدم الدستورية بأنه طعن وليس دفع كإيطاليا ، 1
وكذلك ألمانيا االتحادية فاعتبر كال المشرعين أن الدفع بعدم الدستورية هو طعن في دستورية

القانون . 2

ت.أن بعض الدول كدولة االمارات العربية المتحدة صنفت – وبحق – مسألة فحص الدستورية المثارة

من األفراد أمام محكمة الموضوع بأنها طلب حيث تختص المحكمة االتحادية العليا بالفصل في

بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أي محكمة
من محاكم البالد أثناء نظر دعوى منظورة أمامها . 3
وقد أحسن المشرع االماراتي باعتبار مسألة فحص الدستورية أمام محكمة الموضوع بأنها طلب

وخصوصاً أن تقديم الطلب ينسجم مع ما يمكن تقديمه أمام محكمة الموضوع  ،أما إعتبار مسألة
فحص الدستورية أنها طعن فإنه يتجافى مع طبيعة ما يمكن أن يقدم أمام محكمة الموضوع حيث أنها

ليست محكمة طعن .

ث.كما أن الدفع بعدم الدستورية عالوة على أنه يجوز إبداؤه شفاهة في الجلسة واثباته في محضرها
بحضور باقي الخصوم فإنه أيضاً يجوز إبداؤه باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع
وتقيد في إدارة كتاب المحكمة وتعلن بواسطة قلم المحضرين

4

 ،وقد ثبت العمل أمام المحاكم

الفلسطينية أن الدفع بعدم الدستورية يتم تقديمه بطلب أمام محكمة الموضوع .5

وفيما يتعلق بأن الدفع بعدم الدستورية هو مسألة قانونية تتعلق بالنظام العام فهذا أمر يتعلق

بموضوع المسألة التي يتضمنها الطلب وال يمنع من عرضه كتابياً  ،لذلك نرى وجوب تقديم الدفع بعدم
1

أشرفعبدالقادرقنديل–الرقابةعلىدستوريةالقوانين–دراسةمقارنة–دارالجامعةالجديدة–سنة2013/2012مص.982
عثمانعبدالملكالصالح–المرجعالسابق–ص .303
محمدعبدهللاأبومطر–القانونالدستوريوالنظمالسياسية–المرجعالسابق–ص285ومابعدها.4
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص40ومابعدها .5
 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2017/7قضية7لسنة3قضائية(دستورية)–(سبقاإلشارةإليه)حيث ورد في أسباب حكمها " :بالتدقيق ،وبعد اإلطالع على أوراق هذه الدعوى ،وبعد المداولة نجد أن الطاعنين كانوا قد تقدموا بطلب
لمحكمةالجماركالبدائيةبالدعوىرقم() 2014/30يتعلقبعدمدستوريـة الموادالمطعونفيها بحجةأن هذه الموادتتعارضمعالقانون
األساسيالفلسطينيوقانون اإلجراءاتالفلسطيني،وبتاريخ2017/06/21م،قررتمحكمةالموضوعإجابة الطلب وتكليفوكيلالدفاع
بإحضارالئحةالدعوىأوالطعنالدستوريخالل....يوماً" .
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الدستورية بموجب طلب كتابي وليس إثارته شفاهة في ظل عدم تحديد القانون لطريقة طرحه أمام

القضاء العادي ضمن المادة ( )3/27من قانون تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطيني  ،والمادة

(/29ب) من قانون المحكمة الدستورية المصري  ،إضافة لذلك فإن خطورة مسألة فحص الدستورية
ووجوب توافر شروط عدة يتطلب الكتابة لتمكين محكمة الموضوع من التحقق من توافر الشروط

الشكلية وكذلك التحقق من توافر شبهة مخالفة القانون للدستور عند بحثها موضوع الدفع وتقرير مدى
جديته ومدى توافر شبهة مخالفة القانون أو الالئحة مع النص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه

المخالفة المدعى بها ليس ذلك فحسب بل لتمكين محكمة ثاني درجة أو المحكمة األعلى من إعمال

رقابتها  ،لكل ذلك نرى بأن الدفع بعدم الدستورية هو طلب ونفضل تسميته " طلب فحص الدستورية "

.
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الفصل الثاني
التنظيم القانوني للدفع بعدم الدستورية
للدفع بعدم الدستورية نظام قانوني يجب إتباعه ليتم إثارة هذا الدفع أمام محكمة الموضوع بشكل

صحيح وصوالً التصال المحكمة الدستورية بدعواها الدستورية  ،فمخالفة أو تخلف إحدى شروط هذا

الدفع يترتب عليه الرفض .

لذلك سنتناول شروط قبول الدفع بعدم الدستورية الواردة بقانون تشكيل المحكمة الدستورية ،

وسنرى مدى إمكانية تطبيق الشروط العامة الواردة ضمن قانون أصول المحاكمات المدنية بإعتباره

القانون العام في الترافع في ظل اإلحالة عليه من قانون المحكمة الدستورية .

كما سنبحث عن مدى إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية نفسها وما

مدى وجود أحكام خاصة إلثارته أمامها .

وعليه سأقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي -:
 المبحث األول  /شروط الدفع بعدم الدستورية .
 المبحث الثاني  /إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية .

المبحث األول
شروط الدفع بعدم الدستورية
ابتداء أمام المحاكم على إختالف درجاتها أو نوعها سواء المدنية أو
ُيثار الدفع بعدم الدستورية
ً
اإلدارية أو الشرعية  ،لذلك وحسب األصل فإن القانون المطبق أمام هذه المحاكم هو القانون الذي

يحكم موضوع المنازعة بإعتباره القانون الخاص بها فيطبق القانون اإلداري أمام المحاكم اإلدارية

والقانون المدني أمام المحاكم المدنية والقوانين الشرعية أمام المحاكم الشرعية  ،كما يطبق القانون

اإلجرائي بكل محكمة أال وهو قانون أصول المحاكمات بإعتباره القانون اإلجرائي العام  ،ولكن إقرار

قانون خاص يحكم مسألة معينة يجب تقديم أحكامة على القوانين العامة التي تحكم المسألة المتنازع
عليها بإعتباره القانون الخاص .
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وقبل تناول شروط إثارة الدفع بعدم الدستورية يجب التنويه إلى عدم الخلط بينها وبين شروط

تقديم الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية نفسها  ،فجميع شروط إثارة الدفع بعدم الدستورية سواء
الشكلية أو الموضوعية تعتبر شروط لصحة الدفع بعدم الدستورية الذي يعتبر إجراء من إجراءات رفع
الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية  ،فعدم مراعاة أي شرط من شروط الدفع يترتب عليه عدم
صحة الدفع وبالتالي عدم صحة رفع الدعوى الدستورية مما يتعين عدم قبولها .

بناء على ما سبق فإن شروط إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع تنقسم إلى
ً
شروط شكلية وأخرى موضوعية وعليه سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين -:
المطلب األول  /الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية .
المطلب الثاني  /الشروط الموضوعية للدفع بعدم الدستورية .

المطلب األول
الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية
ويجب توافر شروط شكلية في الدفع بعدم الدستورية  ،ويترتب على إختالل أو تخلف أي شرط

منهم عدم قبول الدفع بعدم الدستورية شكالً أمام محكمة الموضوع وقبل الدخول بالموضوع .

يشترط إلبداء الدفع بعدم الدستورية ثالث شروط األول منهم  :وجوب إثارة الدفع بعدم الدستورية

أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات اإلختصاص القضائي ،والثاني منهم  :شرط الصفة ومفاده أن

يكون الدافع خصماً في الدعوى الموضوعية  ،والثالث منهم  :شرط المصلحة .

ولكن قبل أن يتحقق قاضي الموضوع من الشروط الشكلية يجب عليه التأكد من عدم سبق
فصل المحكمة الدستورية بشأن دستورية التشريع المدفوع بعدم دستوريته أمامها نظ اًر للحجية المطلقة
ألحكام المحكمة الدستورية ،وسيلي بيان ذلك تباعاً .

 أوالً  :عدم سبق الفصل بالمسألة الدستورية .
إن سبق الفصل في مسألة الدستورية معينة ال تعتبر شرطاً شكلياً لتقديم الدفع بعدم الدستورية بل
يترتب على ذلك حسب قانون المرافعات رد الدعوى أو الطلب شكالً لسبق الفصل فيه وهذا األمر ال
يوجد ما يمنع إنسحابه على الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع على أساس أن ما

تقرره المحكمة الدستورية من أحكام وقواعد بشأن الدفع ُيلزم محكمة الموضوع  ،كما أن النص على
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الدفع بعدم الدستورية جاء ضمن مادة واحدة وأن ما تصدره المحكمة الدستورية يكون مفس اًر ألحكام
الدفع الواردة بإختصار ضمن هذه المادة  ،وكذلك فإن النص على الدفع بعدم الدستورية قد ورد ضمن

قانون المحكمة الدستورية وتقوم بتطبيقه محكمة الموضوع ألنها مخاطبة بهذا النص وملزمة بتطبيقه
مثلها مثل المحكمة الدستورية .

فال يجوز الدفع بعدم دستورية أي تشريع سبق للقضاء الدستوري الفصل في دستوريته واصدار

قرار بشأن دستوريته وذلك ألن ق ارراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها وملزمة للجميع بما فيها السلطات

العامة . 1

ويشترط قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية لقبول الدفع بعدم الدستورية عدم سبق صدور
الحكم منها في موضوع الدفع ألن الفصل من هذه المحكمة في موضوع الدفع بالقبول أو الرفض يحوز
حجية األمر المقضي وهي حجية مطلقة تمنع من إثارة المسألة من جديد أمام محكمة الموضوع . 2

وقد تواتر قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية على الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية

لسبق الفصل فيها معلالً ذلك أن قضاؤها ذو حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة باعتباره قوالً فصالً في المسألة المقضي فيها وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته

3

 ،إال أن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قررت

ضمن حيثياتها إعتبار الدعوى الدستورية منتهية لسبق الفصل فيها إال أنها في منطوق الحكم قررت
تأييد األحكام السابقة الصادرة عنها وكان األصح تأييد أحكامها السابقة ضمن الحيثيات وأن يكون

منطوق الحكم بإعتبار الخصومة منتهية .4

ومن المسلم به في القضاء الدستوري أن األحكام الصادرة عنها بعد بحث موضوع الدستورية إما

الحكم بعدم الدستورية أو الحكم برد الدعوى أي تقرير الدستورية  ،إال أن المحكمة الدستورية العليا
الفلسطينية وفي أحد أحكامها الحديثة حكمت بعدم اإلعتداد في تطبيق أحكام النص القانوني على
1

ليلىبنبغيلة–المرجعالسابق–ص.752
حساممحمدحمديعبدالفتاحالفضالي–المرجعالسابق–ص .913
 مجديمحمودمحبحافظ– كنوزمصرلألحكام– أحكامالمحكمةالدستوريةالعليا– الجزءالسادس– دارمحمودبالقاهرة،أنظراألحكامالتالية -:
حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم210لسنة23قضائيةالصادربتاريخ2008/6/8م–ص .3297حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم12لسنة24قضائيةالصادربتاريخ2008/6/8م–ص .3289حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم221لسنة23قضائيةالصادربتاريخ2008/6/8م–ص .3299حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم154لسنة27قضائيةالصادربتاريخ2009/1/4م–ص .3315حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم223لسنة19قضائيةالصادربتاريخ2009/1/4م–ص .3318حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم277لسنة24قضائيةالصادربتاريخ2010/1/3م–ص .3287حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم171لسنة20قضائيةالصادربتاريخ2011/1/2م–ص.32884
 حكمالمحكمة الدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2019/6قضيةرقم 9لسنة 4قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2019/6/16م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/7/10م–العدد .157
 أنظر كذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2019/5قضية رقم  8لسنة  4قضائية (دستورية)الصادربتاريخ2019/6/16م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/7/10م–العدد.157
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الجرائم التي وقعت قبل نفاذه وما زالت قيد النظر أمام القضاء ، 1فهذا القضاء الدستوري قرر قاعدة

رجعية القانون األصلح للمتهم وهذا خارج عن إختصاصات المحكمة الدستورية بل يعتبر من صميم
إعتداء من المحكمة الدستورية على إختصاص قاضي
عمل قاضي الموضوع وعليه هذا القضاء يعتبر
ً
الموضوع .
لذلك يجب على محكمة الموضوع باعتبارها إحدى السلطات العاملة في الدولة االلتزام باألحكام

الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا  ،فمتى إتصلت الخصومة بالمحكمة الدستورية وفقاً للقانون ،
فيجب على محكمة الموضوع أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا واال بات عملها ينحدر إلى

درجة االنعدام ما لم يكن سبب عدول محكمة الموضوع عن حكمها إعماالً لآلثار القانونية المترتبة
على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص المطعون بعدم دستوريتها . 2
وهنا يثور التساؤل حول علم محكمة الموضوع بوجود دعوى دستورية ال زالت منظورة موضوعها

الطعن بمادة قانونية تستند عليها دعوى موضوعية منظورة أمامها  ،فهل يحق لمحكمة الموضوع وقف
الدعوى الموضوعية المنظورة أمامها لحين البت في الدعوى الدستورية دون الحاجة لدفع جديد طالما

أن أثار أحكام المحكمة الدستورية مطلقة ؟

بداي ًة إن علم محكمة أي موضوع بوجود دفع بعدم دستورية مادة معينة أمام محكمة موضوع
أخرى واتصال المحكمة الدستورية بدعواها بشأن هذه المادة ليس معناه إقتناع المحكمة األولى بجدية
الدفع وقد تصدر قرارها بعدم جدية الدفع .
لذلك نرى بأن معيار إلتزام محكمة الموضوع بعدم تطبيق نص قانوني معين هو صدور حكم

من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستوريته  ،فيجب تمسك األفراد بالدفع بعدم الدستورية  ،وبالتالي

ال يحق لمحكمة الموضوع وقف الدعوى لحين صدور حكم من المحكمة الدستورية بل يجب عليها
التصريح للدافع برفع دعواه الدستورية والمحكمة الدستورية وشأنها في ضم اإلدعائين مع بعضهما

البعض والفصل فيهما معاً .

1

 حكمتالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةباآلتي ":وتأسيسا ً علىماتقدمفإنمبدأعدمرجعيةالقانونالجنائينتيجةطبيعيةوحتميةلمبدأقانونيةالجرائموالعقوبات(مبدأالشرعية)ممايعنيأنالقولبتطبيقالقراربقانونرقم()22لسنة2018م،علىالوقائعالسابقةلنفاذه
فيه مخالفة صريحة وهدم لمبدأ الشرعية ،ما دام ذلك يعني مؤاخذة األفراد بعقوبات أشد مما كان مقررا لها وقت ارتكابها  ،وإحالة ملف
الدعوىإلىالمحكمةالمختصةلمحاكمةالمتهم،،،.لهذه األسباب  ،،،،حكمتالمحكمةبعدماإلعتدادفيتطبيقأحكامالقراربقانونرقم
( )22لسنة 2018م ،على جرائم اإلعتداء على أراضي وأمالك الدولة التي وقعت قبل نفاذه  ،وما زالت قيد النظر أمام القضاء"  ،حكم
المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2019/4قضية رقم  4لسنة  4قضائية (دستورية) الصادر بتاريخ
2019/4/30م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/5/15م–العدد.155
2
 رفعتعيدسيد– المرجعالسابق– ص 350ومابعدها،وانظركذلك/مجديمحمودمحبحافظ– كنوزمصرلألحكام– الجزءالسادس– المرجعالسابق– حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم 60لسنة 29قضائيةالصادربتاريخ2008/12/14م– ص
3312ومابعدها.
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 ثاني ًا  :إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات اإلختصاص
القضائي .

يشترط لصحة الدفع بعدم الدستورية أن تكون الخصومة منعقدة أمام إحدى المحاكم التي تنظر

في نزاع حقيقي وعلى إختالف درجاتها ،1فيمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية ألول مرة أمام محكمة
النقض والمحكمة اإلدارية العليا لتعلقه بالنظام العام وهذا ما أكدت عليه المحكمة الدستورية المصرية.2

إال أن المشرع الفرنسي وقد أخذ حديثاً بالرقابة القضائية الالحقة على دستورية القوانين 3فقد

ذهب إلى إستبعاد إمكانية إثارة مسألة عدم الدستورية أمام محكمة الجنايات ولكن سمح بإبدائها في

القضايا الجزائية األخرى أمام القضاء وفي مرحلتي االستئناف والنقض ،4بناء على ما سبق فإن الصفة
المعتبرة تنعدم عن أطراف الدعوى الجزائية أمام محكمة الجنايات بفرنسا  ،ولكن أرى أن هذا الحظر
غير مبرر قانونياً ألن الطبيعة القانونية للقواعد التي تحكم الجنايات هي نفس الطبيعة القانونية للقواعد

القانونية التي تحكم باقي الجرائم الجزائية من حيث المرتبة والقوة القانونية .

أما في النظام القانوني المصري فيجوز إبداء الدفع أيضاً أمام الهيئات ذات االختصاص

القضائي لذلك يجب أن تتوافر الصفة المعتبرة للدافع بعدم الدستورية كما سبق بيانه .

عليه فإن إشتراط صفة الخصم فيمن يثير الدفع بعدم الدستورية يترتب عليه ثالثة أمور هي-:
 األمر األول  :حسب نص المادة ( )83من قانون المرافعات الفلسطيني  ،والمادة ( )26من قانون
المرافعات المصري فإنه يجوز تدخل أو إدخال أي شخص في الدعوى  ،وعليه فيما يتعلق
بموضوعنا فإن الشخص المراد إدخاله في أي دعوى ال يحق له إثارة الدفع بعدم الدستورية بمجرد

1

ناديةعيسووكهينةأمير–المرجعالسابق–ص،62وانظركذلكليلىبنبغيلة–المرجعالسابق-ص.732
دعاءمحمدابراهيمبدران–المرجعالسابق–ص،152وانظركذلكفتحيفكري–المرجعالسابق–ص275ومابعدها.3
يرىالدكتورمحمدعبدهللاأبومطر :أنماجاءبنصالمادة()61بعدتعديلهااليمكنأنيُفسربأنهيتيحلألفرادالدفعبعدمالدستوريةوإنمايسمحلهممنخاللالمحكمةالتيتنظرالموضوعومنخاللالمذكراتالتييقدمونهاأنيطلبوامنمحكمةالنقضأومجلسالدولة
إعمال رخصة اإلحالة الممنوحة لهم  ،فال يمكن إعتبار ذلك دفع بعدم الدستورية ألن الدفع بعدم الدستورية يعتبر وسيلة لتحريك الدعوى
الدستوريةتستقلعناإلحالةونصالمادةالمذكورحددأنالمختصبتحريكالرقابةهمامجلسالدولةأومحكمةالنقضعبروسيلةاإلحالة
للمجلسالدستوري–أنظرمحمدعبدهللاأبومطر–الوسيطفينظمالرقابةالدستورية–المرجعالسابق–ص63ومابعدها .
ولكنيرىجانبمنالفقهأنالتعديلالدستوريالفرنسيلسنة2008مفينصالمادة()1/61جاءغامضا ًفلميحددمنهوصاحبحقإثارةمسألةفحصالدستورية،كماأنالنصلميأتعلىبيانلتسميةهذهاألليةبلإنماجاءبنصهذهالمادةيقتصرعلىأنهإذاتبين
وجودنصقانونييمسالحقوقوالح رياتالتيكفلهاالدستورفيحالاألمرللمجلسالدستوريمنقبلمجلسالدولةأومحكمةالنقض،إال
أنهوبعدصدورالقانوناألساسيرقم(2009/1523م)الموضحلكيفيةتطبيقنصالمادة()1/61فإنهأصبحواضحا ًأناألمرمتعلقبدفع
فجاءفينصالمادة()23منالقانوناألساسيا لمذكورأنالمسألةالدستوريةتثارمنخاللدفعيقدمأمامالمحاكمسواءالتابعةلمجلس
الدولةأولمحكمةالنقض،......كماقررتالمادةجوازإثارتهألولمرةأماممحاكماإلستئناف،وفيجميعاألحوالاليجوزللمحكمة
إثارتهمنتلقاءنفسها–أنظرفيذلكعبدالقادربوراسولخضرتاج–المرجعالسابق–ص56
4
-ليلىبنبغيلة–المرجعالسابق-ص.73
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تقديم طلب التدخل أو اإلدخال بل يحق له ذلك بعد قبول الطلب وتعديل الئحة الدعوى وترسيمها

وادخاله فيها سواء كمدعي أو مدعى عليه . 1

إال أن المحكمة الدستورية المصرية قررت حكماً فريداً بهذا الشأن وهو جواز قبول الدفع بعدم
الدستورية من المتدخل في الدعوى الموضوعية حتى ولو لم تكن محكمة الموضوع قد قررت
صراحة قبول التدخل وبررت ذلك بأن الطاعنة بعدم الدستورية قدمت صحيفة تدخلها أمام محكمة

الموضوع وتمسكت بالدفع بعدم الدستورية أمامها  ،فصرحت لها محكمة الموضوع بإقامة الدعوى

الدستورية بعد أن قررت جدية الدفع وعليه فإن تصريح المحكمة لها بإقامة الدعوى الدستورية
يكشف عن إنها رأت أن القضاء في دستورية النصوص الطعينة أمر الزم للفصل في موضوع

طلبات التدخل المطروحة عليها بما يعد معه ذلك التصريح بمثابة قبول ضمني لتدخلها وعليه

تعتبر من ذوي الشأن الذين أجازت لهم المادة (/29ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا إقامة

الدعوى الدستورية بطريق الدفع . 2

يتضح من قضاء المحكمة الدستورية المصرية بأنه لوال لزوم النصوص المطعون بعدم دستوريتها
للبت في طلب التدخل لما توافرت الصفة والمصلحة للدافع بعدم الدستورية  ،وعليه يجب البت في

طلب التدخل بإيجاب واال فإنه ال ُيقبل الدفع بعدم الدستورية لعدم توافر صفة الخصم .
أما التدخل في الدعوى الدستورية فال يجوز إال ممن كان خصماً في الدعوى الموضوعية واال
فتحكم المحكمة الدستورية بعدم قبول الطلب . 3

 األمر الثاني  :سقوط الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع إذا استعملت المحكمة

الرخصة الممنوحة لها بقانون أصول المحاكمات فرأت إخراج الدافع بعدم الدستورية من الدعوى

الموضوعية  ،وكذلك األمر إذا تُركت الدعوى عن الدافع بعدم الدستورية  ،وهذا يمتد أثره أمام
المحكمة الدستورية فيتعين عدم القبول إلنتفاء صفة المدعي بالدعوى الدستورية .

 األمر الثالث  :أن أي شخص لم يكن كمدعي أو مدعى عليه في الئحة الدعوى المرسمة
والمودعة في ملف القضية فإنه ال يحق له إثارة الدفع بعدم الدستورية  ،يترتب على ذلك أن

المستدعي في طلب فك الحجز التحفظي إن لم يكن طرفاً في الدعوى فهو من الغير وال يجوز له
إثارة الدفع بعدم الدستورية مطلقاً  ،ولكن إلعتداد قانون أصول المحاكمات الفلسطيني بالمصلحة

فقط  ،فهنا يحق له في حالة واحدة فقط الدفع بعدم الدستورية أال وهي فيما يتعلق بنصوص المواد

التي تحكم الطلب الذي قدمه وفي حدود الطلب فقط دون التعدي للنصوص القانونية التي تحكم

1

 هذاماإعتنقهالقضاءالدستوريالفرنسيفياألحكامالصادرعنالمجلسالدستوري،أنظرفيذلك:عبدالقادربوراسولخضرتاج–المرجعالسابق–ص.57
2
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص .183
إبراهيمسيدأحمد–الخصومةالمدنية–أطرافهاونطاقها–والمستحدثفيقضاءالنقضالمدنيفقها ًوقضا ًء –الجزءاألول–الطبعةاألولى–دارالعدالة–سنة2006م–ص،60أنظركذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم184لسنة28قضائية
(دستورية)الصادربتاريخ2008/5/4م–  تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2019/9/7م–
الساعة4:40صباحاً–الرابطالتالي .http://www.sccourt.gov.eg:
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النزاع في الدعوى  ،وبالتالي يحق له الدفع بعدم دستورية نصوص قانون المرافعات التي تجيز
ايقاع الحجز فقط إن وجد عيب دستوري فيها  ،وال يمكن القول بعدم إمكانيته الدفع ألنه ليس

خصماً في الدعوى -أي ليس له صفة – وسبب ذلك أن مصلحته أثبتت صفته لوجود الضرر
الذي أصابه من جراء إقامة الحجز على أمالكه وخصوصاً في ظل نظام التسجيل العقاري لدى
دائرة تسجيل األراضي في فلسطين حيث يتم تسجيل الملكية كمساحة شائعة دون تحديد دقيق

للموقع والحدود وذلك ضمن كامل مساحة أرض القسيمة  ،عالوة على نظام العمل القضائي

المأخوذ به في المحاكم الفلسطينية حيث التواتر على إجابة طلبات الحجز التحفظي بشكل عام

حتى وان شملت كامل مساحة أرض القسيمة بالغ ما بلغت مساحتها وأيا كان المالكين فيها .

 ثالثاً  :توافر الصفة .
شرط الصفة كشرط شكلي مفاده وجوب أن يكون الدافع بعدم الدستورية خصماً في دعوى

الموضوع .

فإصطالح الصفة له مدلول واسع يشمل صاحب الحق نفسه عندما يكون المدعي صاحب الحق
المعتدى عليه  ،فالمقصود بالصفة هنا هي المصلحة الشخصية المباشرة وقد يراد باصطالح الصفة

السلطة أو الصالحية الستعمال الدعوى ومباشرتها عندما يكون رافع الدعوى شخص أخر غير
صاحب الحق المعتدى عليه باعتباره صاحب الصفة في السير بالدعوى . 1

وقد إعتد المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات بالمصلحة فقط كشرط وحيد لقبول أي

دفع أو طلب أو دعوى أو طعن

2

 ،مساي اًر بذلك فقهاء القانون الذين اعتبروا أن الصفة ليست شرطاً

مستقالً للقبول بل تُعالج ضمن شروط المصلحة وخاصة شرط الشخصية والمباشرة

3

.

فيما يتعلق بالدعوى الدستورية فإن الصفة المطلوبة في رافع الدعوى الدستورية بناء على الدفع

بعدم الدستورية هي أن يكون خصماً في نزاع منظور أمام إحدى المحاكم حسب المشرع الفلسطيني ، 4
أما المشرع المصري فأجاز الدفع بعدم الدستورية أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات االختصاص

القضائي وفقاً لنص المادة (/29ب) من قانون المحكمة الدستورية المصري . 5
1

عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص،110أنظركذلكمصطفىعبدالحميدعياد–المرجعالسابق–ص406ومابعدها.2
نصالمادة()3منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم2لسنة2001م3
عبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءاألول–المرجعالسابق–ص،342أنظركذلك:إبراهيممحمدعلي–المرجعالسابق–ص194ومابعدها.
4
نصالمادة()3/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالفلسطينيوتعديالتهبالقراربقانونرقم19لسنة.20175
المعيارالمميزللهيئاتذاتاإلختصاصالقضائيعنغيرهامناللجان اإلداريةأوالهيئاتاإلداريةالتيقدتختلطبهاوالذياستقرعليهقضاءمجلسالدولةالمصريوأحكامالمحكمةالعلياقبلإلغاءهاوالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةهومعيارمزدوجومزجبينالمعيار
الشكليوالموضوعيوليسمناليسيراستخالصهبليجبإستلهامهمنعدةقرائنوعناصرتُستخرجمنمجموعالنصوصالقانونيةالتي
أنشأ بموجبها المشرع الهيئة موضوع البحث  ،وعليه تعتبر الهيئات ذات االختصاص القضائي كذلك من مجموع ما رسمه المشرع من
إ جراءاتوضماناتقضائيةمثلالمتبعةأمامالقضاء،فمنهاالقرائن  الشكليةمثلتشكيلالهيئةمنعناصرقضائيةأواسنادرئاستها==
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فالمقصود بالخصم هو كل مدعي أو مدعى عليه في قضية ما  ، 1وسواء كان خصماً أصلياً أو

كان مدخالً أو متدخالً في الخصومة الموضوعية لإلختصام أو لألنضمام ألحد طرفي الخصومة ،2
إضافة إلى ذلك لفظ الخصم يشمل األشخاص الطبيعيين واالعتباريين سواء الخاضعين للقانون الخاص

أو العام . 3

وبناء على ما سبق ال يجوز الدفع بعدم الدستورية أمام النيابة العامة أثناء مرحلة التحقيق ألنها

ال تعتبر هيئة ذات إختصاص قضائي على الرغم من أن ق ارراتها قضائية ألنها تباشر التحقيق

بحسبانها أمينة على الدعوى العمومية وتعتبر من رجال الضبطية القضائية  ،عالوة على أنها ال تعتبر

محكمة ألنها بهذه المثابة ال تصدر أحكاماً  ،4إال أنه وفي الحالة الفلسطينية كما سبق اإليضاح فإنه
وان كان ال يجوز الدفع بعدم الدستورية لألسباب السابقة إال أنه يجوز الطعن بعدم الدستورية بواسطة

الدعوى األصلية بشكل مباشر .

وتثبت الصفة في الدعوى المدنية لألصيل صاحب المصلحة الشخصية وكذلك لوكالء الخصوم

وتثبت كذلك للولي والوصي والقيم والممثل القانوني وللخصم المتدخل  ،أما الدعوى الجزائية فتثبت

الصفة لكل من المجني عليه والمتهم ولوكيليهما وللنيابة العامة وللمدعي بالحق المدني وللخصم

المتدخل في الدعوى المدنية  ،أما في الدعاوي اإلدارية فتثبت الصفة للمستدعي ولجهة اإلدارة العامة،5

==لقاضيوالنصعلىانعدامالتبعيةالرئاسيةلهيئاتأخرىوإخضاعالهيئةلضماناتشكليةكالمتبعةأمامالقضاءكإشتراطعلنيةالجلسات
وإعالناالطرافلل حضوروالتمكينمنتوكيلمحاميوتسبيبالقراراتوتنظيمطرقالطعنفيقراراتهاوالنصعلىأنقراراتهاتصدر
نهائيةأوتنفذكاألحكام....إلخمنالضماناتالقضائيةالمتبعةأمامالقضاء،أماالقرائنالموضوعيةالدالةعلىأنالهيئةذاتاختصاص
قضائيالنصعلىأنقراراتهاكاشفةللحقوليسمنشأةلهوأنقراراهايحوزقوةالشيءالمحكومفيهأوالنصعلىأنالهيئةتفصلفي
خصوماتبينطرفينوتحددحقوقالمتنازعينأمامها...إلخمنالقرائنالتيتستندإلىموضوعالقراروهذامستمدمنالمعيارالموضوعي
،أنظرفيذلكحساممحمدحمدعبدالفتاحالفضالي–المرجعالسابق–ص41و69ومابعدها،انظركذلكمحمدنصرالدينكامل–
المرجعالسابق–ص91ومابعدهاوص،96رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص28ومابعدها،كمايشترطإلسباغالهيئةبأنها
ذاتإختصاصقضائيأنيكونإختصاصهاللفصلفيالنزاعاتالمطروحةعليهامحدداًبموجبقانونوليسبأداةتشريعيةأدنى،وهذاما
قضت به المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن " :قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التمييز بين األعمال القضائية وبين غيرها من
األعمالالتيتلتبسبها،إنمايقومعلىمجموعةمنالعناصرقدالتتحددبهاضوابطهذاالتمييزعلىوجهقطعيولكنهاتعينعلى إبراز
الخصائص الرئيسية للعمل القضائي ولما يعد جهة قضاء  ،ومن بينها أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع
بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محددا ً بقانون وليس بأداة تشريعية أدنى  ،وهذا ما قضت به المحكمة
الدستوريةالعلياالمصريةحيثقررت بأن  " :قضاءهذهالمحكمةقدجرىعلىأنالتمييزبيناألعمالالقضائيةوبينغيرهامناألعمال
التيتلتبسبها،إنمايقومعلىمجموعةمنالعناصرقدالتتحددبهاضوابطهذاالتمييزعلىوجهقطعيولكنهاتعينعلىإبرازالخصائص
الرئيسيةللعملالقضائيولمايعدجهةقضاء،ومنبينهاأنإسباغالصفةالقضائيةعلىأعمالأيةجهةعهدإليهاالمشرعبالفصلفينزاع
معينيفترضأنيكوناختصاصهذهالجهةمحدداًبقانونوليسبأداةتشريعيةأدنى"،أنظرفيذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصرية
فيالقضيةرقم()137لسنة()20قضائية(دستوريةعليا)الصادربتاريخ2000/3/4م– تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمة
الدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ – 2019/8/27الساعة 10:10صباحا ً – عبرالرابطالتالي، http://www.sccourt.gov.eg:
وللمزيد حول معيار التفرقة  بين الهيئاتذات االختصاصالقضائيوالهيئاتاالداريةراجعهشاممحمدفوزي عبدالفتاح – تقديممحمد
مرغنيخيري–رقابةدستوريةالقوانين–دراسةمقارنةبينأمريكاومصر–مركزالقاهرةلدراساتحقوقاالنسان–بدونسنةنشر–
ص،104انظركذلكمحمدنصرالدينكامل–المرجعالسابق–ص87ومابعدها.
1
ناديةعيسووكهينةأمير–المرجعالسابق–ص.622
صالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص.1403
ليلىبنبغيلة–المرجعالسابق-ص،73صالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص133ومابعدها.4
محمدنصرالدينكامل–المرجعالسابق–ص .635
-محمدعبدهللاأبومطر–الوسيطفينظمالرقابةالدستورية–المرجعالسابق–ص.386
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وفي جميع األحوال ال تثبت الصفة للخصوم في دعاوى الموضوع إال بعد قبول المحكمة للدعوى أو

طلب التدخل أو اإلدخال .

واشترط المشرع المصري فيمن ينوب عن الطاعن أو المطعون ضدهم في الدعوى الدستورية

صفة معينة ،فبالنسبة للمحامين ال تثبت لهم الصفة إال إذا كانوا مقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض

والمحكمة اإلدارية العليا ،أما الممثل القانوني عن الحكومة فال تثبت له الصفة إال إذا كان بدرجة

مستشار على األقل في إدارة قضايا الحكومة

1

 ،أما المشرع الفلسطيني فإشترط لصحة تمثيل

المحامي عن الخصوم أن يكون قد مارس مهنة المحاماة مدة ال تقل عن عشر سنوات متصلة  ،أما
الممثل القانوني عن الحكومة فيشترط فيه أن يكون النائب العام أو أحد مساعديه . 2

ولقد رتب القضاء الدستوري المصري على تخلف الصفة في الدعوى الدستورية نفس النتيجة

المترتبة على تخلف المصلحة أال وهي عدم قبول الدعوى الدستورية  ،حيث حكمت المحكمة الدستورية

العليا المصرية بأن عدم إيداع المحامي لسند وكالته عن المدعي أدى إلى عدم إثبات صفته بالنسبة

3
للمدعي مما يتوجب عدم قبول الدعوى الدستورية  ،وقد إستقر القضاء الدستوري الفلسطيني أيضاً
على الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية لتخلف الصفة  ، 4وقد أعطى القضاء الدستوري الفلسطيني

لنفسه حق البحث عن صفة الممثل القانوني خارج أوراق الدعوى وذلك بمخاطبة نقابة المحاميين للتأكد
من تحقق شرط ممارسة مهنة المحاماة لعشر سنوات متصلة . 5

وقد قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية حديثاً بأن الصفة تندمج مع المصلحة فقررت

اآلتي  " :ومن ثم كان شرط المصلحة – وتندمج فيه الصفة – من الشروط الجوهرية التي ال تقبل

الدعوى الدستورية في غيبتها ،وهو شرط تقرر بقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم

 48لسنة  1979بما نص عليه في مادته ( )28من أنه فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسرى

1

نصالمادةرقم()43منقانونالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريعلى":يقبلحضورأمامالمحكمةالمحامونالمقبولونللمرافعةأماممحكمةالنقضوالمحكمةاإلداريةالعليا،ويكونالحاضرعنالحكومةمندرجةمستشارعلىاألقلبإدارةقضاياالحكومة".
2
 المادةرقم()31منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالفلسطينيوتعديالتها بالقراربقانونرقم 19لسنة 2017تنصعلى":ال يجوزمباشرةاإلجراءاتأمامالمحكمةإالبواسطةالنائبالعامأوأحدمساعديهممثالً عنمؤسساتالدولة،ومنباقيالخصومبواسطةمحام ال
تقلمدةخبرتهوممارستهلمهنةالمحاماةعنعشرسنوات" .
3
رفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص388ومابعدها .4
حكمتالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةباآلتي":بعداإلطال ععلىملفالطعنالمقدم،ومايضمهمنأوراقومرفقات،وقبلالولوجإلىمعالجتهموضوعاً،وبالتدقيقفيالقبولالشكلي،تجدالمحكمةأنالطعنالماثلمقدممنطاعنينوفقا ًلالئحةالطعن :الطاعناألولهو
جمعيةحمايةالمستهلك/محافظةنابلس/ويمثلهاإيادصبحيحيدرعنبتاوي،وبالرجوعإلىنظامالجمعيةالداخلييتبينأنإسمالجمعيةحسب
نظامهاالذييعتبربطاقةهويتهاوماهيتهاهوجمعيةحمايةالمستهلكالفلسطيني،ويمثلهاإيادصبحيحيدرعنبتاوي،وهواإلسمنفسهللطاعن
الثاني ،وبالتدقيق في أهداف الجمعية (الطاعن األول) لم نجد ما يخولها لتمثيل المستهلك أمام أي جهة قضائية ،وبالتالي انعدام المصلحة
للطاعناألولفيتقديمهذاالطعنمنجهةوإنعدامالخصومةبينهوبينالمطعونضدهم"،حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفي
الطعنالدستوريرقم()2016/10قضيةرقم10لسنة3قضائية(دستورية)–سبقاإلشارةإليه.
5
 حكمت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية باآلتي  " :وبمخاطبة نقابة المحامين الفلسطينيين لبيان العمر المهني لوكيل الطاعن فيما إذاكانتمدةخبرتهوممارستهمهنةالمحاماةبلغتالعشرسنواتأمال؟ردتعلىالمخاطبة ،.....فإنهيتضحأنالمحاميوكيلالطاعنلم
يكملمدةممارستهإلكمالالمحاماةعشرسنوات،وهوشرطواجبتوافره،وملزمللمحكمةفيالتحققمنهعمالً بأحكامالمادة ( )31من
قانونها" ،حكم المحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2018/4قضية 12لسنة 3قضائية(دستورية)الصادر
بتاريخ2018/11/28م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2018/12/27م–العدد.150
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على ق اررات اإلحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة األحكام المقررة في قانون المرافعات

المدنية والتجارية بما ال يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة واألوضاع المقررة أمامها"

1

 ،وأيضاً

قررت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ذلك بشكل ضمني عندما بحثت موضوع الصفة وانتهت
لتقرير إنتفاء المصلحة حيث قضت باآلتي " :بعد اإلطالع على ملف الطعن المقدم ،وما يضمه من

أوراق ومرفقات ،وقبل الولوج إلى معالجته موضوعاً ،وبالتدقيق في القبول الشكلي ،تجد المحكمة أن

الطعن الماثل مقدم من طاعنين وفقاً لالئحة الطعن  :الطاعن األول هو جمعية حماية المستهلك/

محافظة نابلس /ويمثلها إياد صبحي حيدر عنبتاوي ،وبالرجوع إلى نظام الجمعية الداخلي يتبين أن

إسم الجمعية حسب نظامها الذي يعتبر بطاقة هويتها وماهيتها هو جمعية حماية المستهلك الفلسطيني،
ويمثلها إياد صبحي حيدر عنبتاوي ،وهو اإلسم نفسه للطاعن الثاني ،وبالتدقيق في أهداف الجمعية

(الطاعن األول) لم نجد ما يخولها لتمثيل المستهلك أمام أي جهة قضائية ،وبالتالي انعدام المصلحة
للطاعن األول في تقديم هذا الطعن من جهة وانعدام الخصومة بينه وبين المطعون ضدهم" . 2

إبتداء أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز
وبناء على ما سبق ونظ اًر إلبداء الدفع
أما بالنسبة للدفع
ً
ً
ألي خصم إثارة الدف ع بعدم الدستورية بنفسه في الحاالت التي يجوز فيها تمثيل نفسه أمام القضاء فهنا

تكون الصفة قد إختلطت بالمصلحة ولكن في الحاالت التي ال يجوز فيها تمثيل نفسه أمام القضاء

إلشتراط القانون ذلك ومثال ذلك أمام محاكم الدرجة الثانية أو محكمة النقض وكذلك أمام القضاء

الدستوري فهنا تظهر أهمية إشتراط الصفة عند رفع الدعوى أو اإلستئناف أو النقض فيشترط التمثيل
بواسطة ممثل قانوني مقبول للترافع أمام أي منهم .

 رابعاً  :توافر المصلحة .
يقصد بالمصلحة أنها الفائدة أو المنفعة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له

بطلباته كلها أو بعضها  ،3أي هي المنفعة الفعلية التي يجنيها المدعي من إلتجائه إلى القضاء بصفة

عامة سواء العادي أو الدستوري ومن شروطها أن تكون شخصية ومباشرة أي أن يكون رافع الدعوى
هو نفسه صاحب الحق المعتدى عليه موضوع الدعوى األصلية وكذلك أن تكون قائمة  ،أي أن يكون

حق رافع الدعوى قد وقع عليه إعتداء فعلي ،وكذلك أن تكون قانونية أي مشروعة يحميها القانون . 4

1

 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 20لسنة 38قضائية(دستورية)الصادر بتاريخ2018/6/2م– تمرفعالحكممن الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2019/8/30م – الساعة  12:05صباحا ً – عبر الرابط التالي :
.http://www.sccourt.gov.eg
2
 حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2016/10قضية رقم  10لسنة  3قضائية (دستورية) – سبقاإلشارةإليه .
3
إبراهيممحمدعلي–المرجعالسابق–ص14ومابعدها.4
-محمدالمنجي–المرجعالسابق–ص278ومابعدها.

60

ومن المسلم به بأن المصلحة مناط الدعوى ،فال دعوى بغير مصلحة  ،لذلك يجب توافر

المصلحة عند إثارة الدفع ،ولكن التساؤل يثور حول نوع هذه المصلحة هل يجب أن تكون شخصية
ومباشرة وقائمة أم تكفي المصلحة المحتملة للدفع بعدم الدستورية على إعتبار أنه يثار ضمن

الدعوى الموضوعية ؟؟

لقد أحال قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا إلى قانون أصول المحاكمات (المرافعات) بما

ال يتعارض مع طبيعة إختصاص المحكمة واألوضاع المقررة أمامها. 1

وبالرجوع لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني نجده قد نص بالمادة ( )3على

وجوب توافر مصلحة قائمة لقبول أي دعوى أو طلب أو دفع أو طعن  ،ورتب المشرع الفلسطيني عدم

القبول للدعوى فقط إذا لم تتوافر المصلحة المبتغاة  ،أما المشرع المصري كان أكثر دقة في المادة

( )3من قانون المرافعات فقد قرر على وجوب توافر مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة لقبول أي دعوى

أو طلب أو دفع  ،كما قرر المشرع المصري عدم القبول سواء للدعوى أو الطلب أو الدفع إذا لم
تتحقق المصلحة المبتغاة  ،وقرر المشرعان المصري والفلسطيني بكفاية المصلحة المحتملة إذا كان

الغرض من الطلب اإلحتياط لدفع ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخشي زوال دليله. 2

فحسب األصل فإن قانون المرافعات هو الذي يطبق على الدعوى الموضوعية ومن ضمنها

الدفع بعدم الدستورية  ،إال أن عالقة الدفع بعدم الدستورية بالدعوى الدستورية ُيحتم مراعاة طبيعة
إختصاص المحكمة الدستورية واألوضاع المقررة أمامها ألن عدم مراعاة ذلك يؤدي لعدم قبول الدعوى
ا لدستورية قبل الدخول في موضوعها  ،لذلك يجب توافر مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة للدافع في
دفعه المثار في نزاع حقيقي وليس صوري.

لذلك يجب التفرقة بين المصلحة المقررة لقبول الدعوى الموضوعية من جهة وبين المصلحة

المقررة لقبول الدفع بعدم الدستورية والمصلحة المقررة لقبول الدعوى الدستورية .
فالمصلحة المحتملة تكفي لرفع بعض الدعاوي الموضوعية

لرفع الدعوى الدستورية بل يجب توافر المصلحة القائمة فيها

4

3

سواء المدنية أو التجارية وال تكفي

 ،ومفاد ذلك عدم كفاية مخالفة النص

ضرر مباش اًر قد لحق بالمدعي من جراء تطبيق القانون
القانوني للدستور بل يجب إقتران ذلك بوجود
اً

1

 نص المادة ( )28من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا رقم ( )48لسنة 1979م وتعديالته  ،يقابلها نص المادة ( )26من قانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالته .
2
نصالمادة()3منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001موتعديالتهبالقانونرقم()5لسنة2005م ،يقابلهانصالمادة()3منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةرقم()13لسنة1986موتعديالته .
3
عبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءاألول–المرجعالسابق–ص،358أنظركذلك:مصطفىعبدالحميدعياد–شرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001م–الكتاباألول–المرجعالسابق–ص
411ومابعدها.
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عليه

1

 ،كما أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ليس شرط إبتداء يجب توافره عند رفع الدعوى

الدستورية بل يجب إستم ارره حتى الفصل فيها

2

 ،إال أن المشرع الدستوري الفرنسي يرى بأن شرط

المصلحة ال يجب إستم ارره حتى الفصل في الدعوى الدستورية بل يكفي توافره عند رفعها لذلك قرر

بأن إنقضاء الدعوى الموضوعية التي أثير فيها الدفع بعدم الدستورية ال يؤثر على الدعوى الدستورية

وهذا يتطابق مع عينية الدعوى الدستورية. 3

أما المقصود بالمصلحة المحتملة في الدعوى الدستورية هي وجود إحتمال تطبيق النص القانوني

المطعون بعدم دستوريته على المدعي في الدعوى الدستورية  ،فال يقصد بها كما في الدعاوى األخرى
أن يوجد إحتمال جدي لوقوع اإلعتداء على حق المدعي ، 4فبهذه المصلحة المحتملة يجوز رفع

الدعوى الدستورية األصلية بموجبها .

وقد إستقر قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية على رفض المصلحة المحتملة ،فعندما

رفعت إليها دعوى أقيمت بناء على دفع بعدم الدستورية طال نصاً قانونياً يحصن الحكم الصادر من

المحكمة العليا للقيم حيث إعتبره حكماً نهائياً ال يجوز الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن عدا إعادة

النظر بعدما كان النزاع يدخل في إختصاص القضاء العادي  ،حيث كان يجوز الطعن على األحكام

الصادرة بطريق النقض قبل تعديل القانون الطعين فقضت بأنه  " :على ما جرى به قضاء هذه

المحكمة – إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ،ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط
بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وأن يكون من شأن الحكم في المسألة الدستورية

أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع  ،واذ كان المدعي يستهدف من دعواه الدستورية

إجازة الطعن بطريق النقض في األحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم وكان الثابت أن الدعوى
الموضوعية ال زالت متداولة أمام محكمة القيم بدرجتها األولى  -ويجوز الطعن في األحكام الصادرة

منها أمام المحكمة العليا للقيم – ومن ثم والى هذا الحد من دعوى الموضوع فإن ال مصلحة للمدعى

في إثارة حق الطعن لدى درجات أعلى من التقاضي ويتعين بالتالي القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا
الشق أيضاً "

5

.

فالمصلحة المحتملة للمدعي في الحكم الدستوري السابق تتمثل في تقرير عدم دستورية النص

القانوني المخالف للدستور الذي جعل التقاضي على درجة واحدة أمام محكمة القيم بعد أن أُحيل نزاعه
1

إبراهيممحمدعلي–المرجعالسابق–ص.572
 محمدعبدهللاأبومطر– الوسيطفينظمالرقابةالدستورية– المرجعالسابق– ص 379ومابعدها،أنظركذلكرفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص.387
3
عبدالقادربوراسولخضرتاج–المرجعالسابق–ص61ومابعدها.4
عصمتعبدهللاالشيخ–الرجعالسابق–ص120ومابعدها.5
 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 11لسنة 8قضائية(دستورية)الصادربتاريخ1989/5/21م– تمرفعالحكمً
من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة 2019/8/29م – الساعة  10:50صباحا – الرابط التالي:
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الموضوعي لها  ،حيث كان هذا النزاع الموضوعي من إختصاص القضاء العادي الذي يجوز الطعن

بأحكامه أمام محكمة اإلستئناف ومن ثم النقض  ،فالمصلحة المحتملة تكمن في تقرير طرق الطعن
العادية خوفاً من صدور حكم ضده فال يستطيع الطعن به إال بإعادة النظر فقط  ،إال أن المحكمة
الدستورية لم تعتد بالمصلحة المحتملة وذلك ألن الدعوى ما زالت منظورة أمام محكمة القيم بدرجتها
األولى  ،وبالتالي تعتد المحكمة الدستورية بالمصلحة الشخصية المباشرة فقط .

وحديثاً قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية صراح ًة بوجوب توافر المصلحة الشخصية
المباشرة لقبول الدعوى الدستورية ،أما المصلحة المحتملة فال تكفي لرفع الدعوى الدستورية فقررت
اآلتي " :األصل المقرر بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية  ،هو أال تقبل أية

دعوى ال تكون لرافعها فيها مصلحة قائمة يقرها القانون أو مصلحة محتملة  -بالشروط التي بينها -
وقد أحال قانون المحكمة الدستورية العليا بنص مادته الثانية والعشرين إلى أحكام قانون المرافعات

جميعها كافالً سريانها على الدعاوى والطلبات التي تقدم إليها بشرطين  ،أولهما :أال يكون قانون
المحكمة متضمنا لنص خاص على خالفها  ،وثانيهما  :أال يكون تطبيقها منافياً لطبيعة اختصاص
المحكمة واألوضاع المقررة أمامها  ،وكال الشرطين منتفيان في نطاق المصلحة الشخصية المباشرة

التي يعد توافرها من الشروط الجوهرية التي ال تقبل الدعوى الدستورية في غيبتهما باعتباره متصال

بالحق فيها ،مبلو ار فكرة الخصومة القضائية التي تثيرها ،مؤكدا حدة التناقض بين مصالح أطرافها،

منفصالً دوما عن مجرد مطابقة النصوص القانونية المطعون عليها للدستور أو مخالفتها ألوامره ،
ناهياً عن النظر في المسائل الدستورية التي طرحها خصم عليها من مفهوم مجرد ال يتصل بمصلحة
شخصية مباشرة غايتها الحصول على منفعة يقرها القانون " . 1

ولكن للدفع بعدم الدستورية خصوصية نظ اًر إلثارته أمام محكمة الموضوع باإلضافة إلى أنه
يعتبر اإلجراء األساسي في تحريك الدعوى الدستورية والتي بدونه يتقرر عدم قبولها  ،لذلك يثور

بناء على
التساؤل هل يمكن الدفع بعدم الدستورية من أحد الخصوم في دعوى موضوعية أقيمت ً
المصلحة المحتملة ؟؟
إن إتصال المحكمة الدستورية بالقانون أو الالئحة المطعون بعدم دستوريتها يتطلب أن تتحقق

المحكمة من أمريين األول منهما  :ضرورة وجود ضرر واقعي على الدافع بعدم الدستورية وأوضحت

المقصود بالضرر الواقعي وهو الضرر الذي يكون مباش اًر سواء اقتصادياً أو غيره وليس ضر اًر متوهماً
أو نظرياً أو مجهالً بل يجب أن يكون ضر اًر يمكن تداركه بالترضية القضائية وفقاً ألحكام الدستور
1

 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 40لسنة 17قضائية(دستورية)الصادربتاريخ1996/5/4م– تمرفعالحكممن الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2019/8/31م – الساعة  2:40مسا ًء – الرابط التالي :
.http://www.sccourt.gov.eg

63

عند وقوع عدوان على الحقوق التي كفلها الدستور وثانيهما  :أن يكون الضرر راجعاً إلى النص
التشريعي المطعون عليه بما مؤداه قيام عالقة السببية بينهما . 1
كما أن المصلحة المقررة لرفع الدعوى الدستورية ال تخضع لتقدير قاضي الموضوع عند تقدير

جدية الدفع من عدمه بل للمحكمة الدستورية نفسها  ،لذلك فإن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع ال

2
يقيم بذاته شرط المصلحة في الدعوى الدستورية وذلك ألن قاضي الموضوع غير مختص قانوناً
بالفصل في توافر شروط الدعوى الدستورية ومن بينها شرط المصلحة هذا من ناحية  ،ومن أخرى فإن

الدعوى الموضوعية لها مقومات خاصة بها فال تختلط بالدعوى الدستورية . 3

ووفقاً للقضاء الدستوري السابق باإلضافة إلى ما إستقر عليه القضاء الدستوري المصري بأنه ال
تقبل الدعوى الدستورية إذا كان النزاع أمام محكمة الموضوع هو نزاع صوري خلق من أجل الدفع بعدم

الدستورية في القانون  ،عالوة على أن شروط الدعوى الموضوعية تختلف عن شروط إقامة الدعوى

بناء على المصلحة المحتملة وكان بها نزاع جدي
الدستورية  ،وعليه فإن أي دعوى موضوعية أُقيمت ً
وحقيقي فإن الدفع بعدم الدستورية يجوز أمامها حيث يتحقق للدافع في دفعه مصلحة شخصية مباشرة
على الرغم من إقامة الدعوى بناء على المصلحة المحتملة .

ولكن التساؤل يثور حول الجدوى من الدفع بعدم الدستورية الذي أثير في دعوى أقيمت بناء

على المصلحة المحتملة في الوقت الذي ُيشترط فيه وجوب توافر مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة
للمدعي في الدعوى الدستورية عند رفعها ؟؟

لقد إستقر القضاء الدستوري المصري وبشكل متواتر على تأكيد ضوابط تقدير الجدية بقوله " ما

ينعاه أحد الخصوم في نزاع موضوعي – من مخالفة نص قانوني لقاعدة في الدستور – يفترض أمرين

أولهما  :أن يكون هذا النص الزماً للفصل في ذلك النزاع  ،فإذا لم يكن متعلقاً بالحقوق المدعى بها
ومنتجاً في مجال الفصل فيها فقد مغزاه  ،ثانيهما  :أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها في شأن

1

رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص12ومابعدها .2
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هذا النص لها ما يظاهرها  ،وهو ما يعني جديتها من وجهة نظر مبدئية "

المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بذلك . 2

1

 ،وبنفس المعنى قضت

بناء عليها الدعوى الموضوعية بل ُينظر للمصلحة
لذلك أرى بأنه ال ُيعتد بالمصلحة التي أُقيمت ً
اء كان مدعي أو مدعى عليه فال ينظر للمصلحة التي أُقيمت
القائمة التي يبتغيها الدافع من دفعه سو ً
عليها الدعوى الموضوعية  ،ألن الدعوى التي تُرفع بناء على مصلحة محتملة هي دعوى تتضمن نزاع
حقيقي وليس صوري  ،فال يعقل ربط المصلحة في الدفع بالمصلحة في الدعوى الموضوعية ،
فالمصلحة القائمة للدافع في دفعه تتحدد في مدى تحقيق النفع للدافع ومدى تأثير هذا الدفع على

الدعوى الموضوعية وبعبارة أخرى مدى إمكانية تطبيق النص موضوع الدفع على الدعوى الموضوعية
وبهذا تتحدد المصلحة  ،فهذه حدود سلطة قاضي الموضوع عند النظر في جدية الدفع والتي تنحصر

في التأكد من توافر عنصرين األول  :لزوم النص المطعون بعدم دستوريته للفصل في النزاع
الموضوعي  ،والثاني :وجود شك في دستورية النص القانوني  ،وكما سبق بيانه فإن قاضي الموضوع
غير مختص قانونياً بتحديد شروط الدعوى الدستورية ومن بينها شرط المصلحة إلستقالل كال
الدعويين عن بعضهما ألن لكل منهما ذاتيتها ومقوماتها .

فالقول بوجوب توافر مصلحة شخصية وقائمة للمدعي في دعواه يجب حصره على الدعوى

الدستورية فقط دون الموضوعية واال سيترتب على ذلك إستحالة إثارة الدفع بعدم الدستورية في العديد

من الحاالت على الرغم من توافر الجدية  ،ولكن هل ما إنتهينا إليه يتعارض مع ما إستقر عليه

القضاء الدستوري المصري والفلسطيني من وجوب إرتباط المصلحة في الدعوى الدستورية بالمصلحة
القائمة في الدعوى الموضوعية ؟؟

فيما يتعلق بهذا الخصوص فإن أحكام المحكمة الدستورية المصرية إستقرت على لزوم وجود

إرتباط بين المصلحة في الدعوى الدستورية وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية  ،وفسرت
المقصود باإلرتباط بينهما أال وهو تأثير الحكم في المسألة الدستورية على النزاع الموضوعي وتحديداً
الطلبات الموضوعية المرتبطة بالمسألة الدستورية وهو ما ُيسمى "المصلحة في الدعوى الدستورية" ،3
1
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الدستوريةيستفيدمنهصاحبالشأنفيالدعوىالمنظورة ،فإذااتضحلهعكسذلكرفضالدفعبعدمالدستورية واستمرفينظرالدعوى
الموضوعيةدونالتفاتلمسألةالدستورية،الثانية :يجبأنيتحقققاضيالموضوعمنوجودشبهةفيعدمدستوريةالنصالمطعونفيه،
والشكوالحالةتلكيفسرفيجانبعدمالدستوريةعندتقديرمدىجديةالدفع ،علما ًأنقرارالقاضيبشأنالجديةليسنهائيا ًبليخضع
للطعنبطرقالطعنالمقررةقانوناً،أل نالدفعبعدمالدستوريةهودفعموضوعييمكنإثارتهفيأيمرحلةمنمراحلالدعوى،كماأنهدفع
قانونييمكنإثارتهأماممحكمةالنقضلتعلقهبالنظامالعام"،حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2016/14
قضيةرقم14لسنة2قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2017/1/5م–منشوربالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2017/1/14م–العدد.128
3
 قضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةحديثا ًباآلتي":وحيثإنالمصلحةفيالدعوىالدستورية،وهيشرطلقبولها،مناطها -علىما جرى عليه قضاء هذه المحكمة -أنيكون ثمة إرتباط بينها وبين المصلحة القائمةفيالدعوى الموضوعية ،وذلك
بأنيؤثرالحكمفيالمسألةالدستوريةعلى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضــوع ،ويســــتوىفيشــــــأنتوافر ==
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وبالتالي نرى بأنه ال عالقة بالمصلحة المقامة عليها الدعوى الموضوعية بل جوهر األمر يتعلق
بالمصلحة الخاصة في الدفع بعدم الدستورية ألن هذا التأثير – تأثير الحكم الدستوري على النزاع

الموضوعي – هو عنصر من عناصر تقدير جدية الدفع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع  ،لذلك

ذهب جانب من الفقه – وبحق -إلى القول بأن المصلحة في الدفع هي نفسها المصلحة في الدعوى

الدستورية التي تُعتبر شرط لقبول الدعوى الدستورية . 1

ويترتب على إرتباط المصلحة في الدعوى الدستورية بالمصلحة في الدعوى الموضوعية أن ما

ينطبق على المصلحة في الدعوى الدستورية ينسحب على المصلحة الخاصة بالدفع بعدم الدستورية
عند إثارته أمام محكمة الموضوع ،وعليه تنتفي المصلحة بالدفع بعدم الدستورية في عدة حاالت هي-:
أ .إذا إتضح لمحكمة الموضوع أن التشريع المطعون بعدم دستوريته ال يتصل بالنزاع المعروض
عليها وعليه تقرر محكمة الموضوع رفض الدفع بعدم الدستورية وتستمر بالنظر في الدعوى

الموضوعية دون االلتفات لمسألة الدستورية

2

 ،لذلك قررت المحكمة الدستورية المصرية بأنه

يجب أن يكون نص القانون أو الالئحة المطلوب الفصل في دستوريته الزماً للفصل في النزاع
القائم أمام محكمة الموضوع بحيث يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤث اًر في الدعوى

الموضوعية

3

 ،فتنتفي المصلحة إن كان النص القانوني المطعون بعدم دستوريته ال ينطبق على

الطاعن ومثال ذلك أن يكون الطاعن بعدم الدستورية من غير المخاطبين بأحكام النص الطعين

== المصلحةأنتكون الدعوى  قد إتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق اإلحالة ،والمحكمةالدستوريةالعليا هي وحدها التي
تتحرى توافر شرط المصلحةفيالدعوىالدستوريةللتثبتمنشروط قبولها ،ومؤدى ذلكأناإلحالةمنمحكمة الموضوع إلى
المحكمةالدستوريةالعلياالتفيدبذاتهاتوافرالمصلحة،بلالزمهأنهذهالدعوىالتكونمقبولةإالبقدرإنعكاسالنصالتشريعيالمحال
علىالنزاعالموضوعي،فيكونالحكمفيالمطاعنالدستوريةالزما ًللفصلفيذلكالنزاع،وأنهالتالزمبيناإلحالةمنمحكمةالموضوع
وتوافر هذه المصلحة ،فإذا لم يكن للفصلفيدستورية النص الذى ثارت بشأنه شبهة عدمالدستوريةلدى محكمة الموضوعإنعكاس على
النزاعالموضوعي،فإنالدعوىالدستوريةتكونغيرمقبولة"،أنظرحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم95لسنة40
قضائية (دستورية) الصادر بتاريخ 2019/7/6م – تم رفع الحكم من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ
2019/12/12م–الساعة6:10مساءاً–الرابطالتالي .http://www.sccourt.gov.eg:
 وقد قضت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أيضا باآل تي " :ولما كانت الدعوى الموضوعية  ......ما زالت قيد النظر أمام محكمةاإلستئناففاليجوزللمحكمةالدستوريةالعلياأنتتناولفيمجالتطبيقهاالشرعيةالدستوريةغيرالمسائلالتيتدورحولهاالخصومةفي
الدعوى الدستورية إال بالقدر الذي يكفل إتصال الفصل فيها بالفص ل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة
الموضوع ،وتلك هي الصلة الحتمية بين المصلحة في الدعوى الدستورية والمصلحة في الدعوى الموضوعية ،ألن العالقة بين الدعويين
الدستوريةوالموضوعيةيجبدائما ًأنتبقىفيحدودهاالمنطقيةفاليجاوزهاإلىحدانت حالاختصاصمقررلمحكمةالموضوعوطرحه
أمامالمحكمةالدستوريةالعليافذلكليسدورهاواليدخلفيإطارمهمتهافيمجالالرقابةالقضائيةعلىالدستوريةالتييكونالفصلفيها
مؤثراًفيالخصومةالموضوعية"،أنظرفيذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2018/1قضيةرقم
11لسنة3قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2018/11/21م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2018/11/28م–العدد .149
  وفيحكمآخرللمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةأكدتعلىإرتباطالمصلحةفيالدعوىالدستوريةبالمصلحةفيالدعوىالموضوعيةحيثقضت":وفيضوءماتمبيانهالبدلنامنأننبيندورمحكمةالموضوعفيتقديرجديةالدفع،إذيلزمأنيستوثققاضيالموضوع
ابتدا ًءأنالنصالمدفوعبعدمدستوريتهالزمللفصلفيالدعوىالموضوعيةأمال،فإنكانغيرالزميلتفتعنهإلنعداممصلحةمبديالدفع
فيإثارةأمردستوريته"  ،حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2016/14قضيةرقم 14لسنة 2قضائية
(دستورية)الصادربتاريخ2017/1/5م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2017/1/14م–العدد .128
1
 فيمايتعلقبتجانسالمصل حةفيالدفعمعالمصلحةفيالدعوىالدستوريةراجعفيذلك:إبراهيممحمدعلي– المرجعالسابق– ص،85أنظركذلك:حساممحمدحمديعبدالفتاحالفضالي–المرجعالسابق–ص .89
2
عبدالعزيزمحمدسالمان–المرجعالسابق–ص .3193
-علىحسيننجيده–المرجعالسابق–ص.46
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أو كان اإلخالل بالحقوق التي يدعيها والضرر الذي أصابه ال يعود عليه

1

 ،ويترتب على إنتفاء

المصلحة في هذه الحالة عدم جواز إعمال رخصة التصدي من المحكمة الدستورية إلنعدام

اإلرتباط بين الدعويين والذي ينتفي بإنعدامه قيام النزاع أمام المحكمة الدستورية . 2

ب.كما تنتفي المصلحة في حالة سبق الفصل في مسألة فحص الدستورية بشأن النص المطعون
فيه ،3ألن الحكم الفاصل في الدعوى الدستورية يحوز حجية األمر المقضي فيه وهي حجية مطلقة

على الكافة فتمنع من إثارة المسألة من جديد أمام محكمة الموضوع بشرط أن تكون النصوص
التي تضمنها الدفع بعدم الدستورية هي نفس النصوص التي صدر بخصوصها الحكم الدستوري
4

 ،وسواء كان

وكانت مثا اًر للجدل في الخصومة الدستورية وفصلت فيها المحكمة بقضاء فاصل
حكمها الفاصل صاد اًر بعدم الدستورية أو رفض الدعوى وتقرير الدستورية  ،5ويترتب على ذلك

رفض الدفع بعدم الدستورية من قاضي الموضوع إعماالً للحجية المطلقة للحكم الدستوري .
6

ت.وتنتفي المصلحة أيضاً بتنازل الطاعن عن حقه الشخصي في الدعوى الموضوعية
طلباته فيها بحيث ينتهي االرتباط بين الدعوى الموضوعية والدعوى الدستورية  ، 7أما لو كان
التعديل بإضافة طلبات جديدة دون المساس بالطلبات القديمة فإن اإلرتباط يبقى قائماً

أو بتعديل
8

 ،وهذا

األمر ينطبق على الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع فيجب أن يوجه للقانون المراد
تطبيقه ليتحقق اإلرتباط  ،حتى ال يكون عدم القبول محققاً للدعوى الدستورية .

ث.كما وتنتفي المصلحة في الدفع إذا أُجيبت طلبات الدافع بعدم الدستورية فال يكون ثمة حاجة
للبحث في الدفع بعدم الدستورية وتقصي جديته

9

ج .وكذلك تنتفي المصلحة إذا قام المشرع بتعديل أو إلغاء النص التشريعي المطعون وقرر األثر
الرجعي لهذا اإللغاء بحيث يكون الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية غير ذي فائدة  ،أما
لو كان التعديل أو اإللغاء بأثر مباشر بالنسبة للمستقبل فقط فإن المصلحة في الدعوى الدستورية

1

  حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2019/8قضيةرقم 6لسنة 4قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2019/5/27م– منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/6/16م– العدد، 156أنظركذلكإبراهيممحمدعلي– المرجعالسابق–
ص .151
2
صالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص.1583
 عماركوسه– المرجعالسابق– ص،  95أنظركذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2017/7قضية 7لسنة 3قضائية(دستورية)– (سبقاإلشارةإليه)،حيثعددتالمحكمةبعضحاالتإنتفاء المصلحةفيالخصومةالدستورية
ومنها:إنتفاءالمصلحةبقضاءمنالمحكمةالدستوريةالعليا،أوتنازلالخصمعنالحقفيدعواهالموضوعيةمنخاللتركالخصومة
فيها،أوعدولمحكمةالموضوععنقرارالجديةإعماالً لألثارالمترتبةعلىقضاءالمحكمةالدستوريةالعليابخصوصنفسالنصوص
التيكانتمحالًللدفعبعدمالدستورية.
4
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص .155
صالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص.1856
 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2017/7قضية7لسنة3قضائية(دستورية)–(سبقاإلشارةإليه)،حيثعددتالمحكمةبعضحاالتإنتفاءالمصلحةفيالخصومةالدستوريةومنها:تنازلالخصمعنالحقفيدعواهالموضوعيةمن
خاللتركالخصومةفيها .
7
رفعتعيدسيد–المرجعالسبق–ص386ومابعدها.8
صالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص160ومابعدها .9
-حساممحمدحمديعبدالفتاحالفضالي–المرجعالسابق–ص.90
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1
المعدل قانون إجرائي فإنها تسري بأثر فوري على
تبقى قائمة  ،أما إن كان القانون الملغى أو ُ
الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها أو على اإلجراءات التي لم تكتمل فإن المصلحة تنتفي في

الدعوى الدستورية

2

 ،وعليه ال يوجد ما يمنع قاضي الموضوع األخذ بهذه الضوابط عند تقدير

جدية الدفع ألن سلطته أثناء تقدير الجدية تنحصر في ضابطين أحدهما أن يكون الفصل في

المسألة الدستورية الزماً للفصل في الدعوى الموضوعية أي أن النص المطعون بعدم دستوريته
مراد تطبيقه على النزاع فإن لم يكن كذلك فتنتفي جدية الدفع .

ح .كما تنتفي المصلحة أيضاً في حالة تخلي الخصم عن دفعه بعدم الدستورية التي سبق لمحكمة
الموضوع تقدير جديته  ، 3نرى بأن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قررت بأن المصلحة في

الدعوى الدستورية تنتفي بترك الدفع من صاحب المصلحة  ،وبالتالي فإن تم التنازل عن الدفع
بعدم الدستورية قبل صدور قرار من محكمة الموضوع بشأن الجدية فإن ذلك يكون بمثابة تنازل

عن المصلحة فيه وبالتالي يسقط حقه بالدفع بعدم الدستورية وتنتفي بذلك المصلحة فيه .

المطلب الثاني
الشروط الموضوعية للدفع بعدم الدستورية
بعد تحقق محكمة الموضوع من توافر الشروط الشكلية في الدفع فإنها تنصب على دراسة الدفع

بعدم الدستورية لتقدير مدى الجدية من عدمها  ،وهنا تبدأ مرحلة دراسة موضوع الدفع من المحكمة

التي أثير أمامها مسألة فحص الدستورية .

فالشرط الموضوعي الوحيد لصحة الدفع بعدم الدستورية هو ثبوت جدية الدفع وسنقوم ببيان هذا

الشرط في محوريين أساسيين األول منهما  :ثبوت عناصر جدية الدفع  ،الثاني منهما  :تحديد النص
ِ
المخاَلف وأوجه المخالفة  ،وسيلي ذلك بيان سلطة قاضي الموضوع عند
المخالف والنص الدستوري ُ
ُ
نظر الدفع بعدم الدستورية .

1

رفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص .3862
حكمتالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةبأن" وحيثأنالنصالقانونيالمطعونبعدمدستوريتهزالكلماكانلهمنأثرقانونيمنذنفاذالقراربقانونرقم ( )15لسنة2016م ،بشأننقابةالصيادلةباعتبارهالقانونالمنظملإلجراءاتوالقراراتالتأديبيةالتيتصدرعن
مجلسالتأديباألعلى،باعتبارهمنالجهاتذاتاإل ختصاصالقضائي،وتسريأحكامهبأثرفوريعلىمالميكنقدفصلفيهمنالدعاوى
الً لحكمالمادةاأل ولىمنقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم( )2لسنة2001م،
أوتممنإجراءاتقبلتاريخالعملبهإعما 
وتعديالته،و لماسلفوتمبيانه،تكونمصلحةالمدعيةفيالسيرفيدعواهاالماثلةأمامهذهالمحكمةقدزالت"،أنظرفيذلكحكمالمحكمة
الدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2016/6قضيةرقم 6لسنة 3قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2018/5/8م–
منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2018/6/25م–العدد.144
3
-حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2017/7قضية7لسنة3قضائية(دستورية)–(سبقاإلشارةإليه).
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 أوالً  :ثبوت عناصر جدية الدفع .
بالنظر للنصوص المنظمة للدفع بعدم الدستورية في قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا

سواء الفلسطيني أو المصري نجد أن المشرع لم يحدد معيار لجدية هذا الدفع وعليه فاألمر متروك
للفقه والقضاء .
وبداي ًة فإن الحكمة من تقييد حق األفراد باشتراط تقدير الجدية في الدفع من قاضي النزاع هو
عدم اغراق المحاكم بالدفوع الكيدية وخصوصاً المحكمة الدستورية حفاظاً على وقتها وتوفي اًر لجهدها. 1
ف ذهب جانب من الفقه في بيان معنى الجدية إلى أنها تثبت في الدفع إذا كان الدفع ال يستهدف

إطالة أمد الدعوى الموضوعية أو تعطيلها واال يعتبر دفعاً كيدياً  ،ولكي يعتبر دفعاً جدياً يجب أن
يكون مؤث اًر في الدعوى الموضوعية أي منتجاً فيها . 2
وعليه يجب أن يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجاً في الدعوى الموضوعية وأن يكون
الدفع متصالً بموضوع النزاع حيث يكون القانون أو الالئحة المطعون بدستوريتهما يمكن تطبيقهما على
الدعوى الموضوعية بأي ٍ
وجه من الوجوه وأن يكون الحكم بمسألة الدستورية سيحقق فائدة لصاحب

الشأن في الدعوى الموضوعية . 3

وقد اتفق غالبية فقهاء القانون الدستوري على أن جدية الدفع بعدم الدستورية يقصد بها أمران

األول منهما  :أن الفصل في مسألة الدستورية الزماً للفصل في الدعوى الموضوعية  ،وثانيهما :
ضرورة قيام شك حول دستورية النصوص المطعون بعدم دستوريتها . 4
إال أن بعض الفقه إتجه إلى أن الجدية ال تتحقق من لزوم النص المطعون بعدم دستوريته

للفصل في الدعوى وانما تتحقق هذه الجدية من مدى إحتمال صدق الدفع من تضمنه على مخالفة
لحكم دستوري حسب الظاهر . 5

1

 أشرفعبدالقادرقنديل– المرجعالسابق– ص، 96انظركذلكرفعتعيدسيد– المرجعالسابق– ص، 356انظركذلكماجدراغبالحلو– المرجعالسابق– ص، 332انظركذلكعثمانعبدالملكالصالح– المرجعالسابق– ص 74ومابعدها،انظركذلك
دعاءمحمدابراهيمبدران–المرجعالسابق–ص.154
2
فتحيالوحيدي–المرجعالسابق–ص127ومابعدها.3
حساممحمدحمديعبدالفتاحالفضالي–المرجعالسابق–ص.874
دعاءمحمدابراهيمبدران–المرجعالسابق–ص154ومابعدها.5
 إبراهيمعبدالعزيزشيحا– تحليلالنظامالدستوريالمصري– أسلوبوضعالدستورالحالي– خصائصهالعامة– تنظيمالسلطاتالعامةوالعالقةبينها–الرقابةالقضائيةعلىدستوريةالقوانين–منشأةالمعارف–سنة2003م–هامشص،340وقدذهبأيضاجانب
منالفقهللقولبأنقاضيالموضوععندتقدي رجديةالدفعيجبأنيقتصربحثهعلىمخالفةالتشريعلنصدستوريواليمتدإلىحاالت
مساسالقوانينبالحقوقالمكتسبةألنالقضاءبعدمالدستوريةيقتصرعلىمخالفةلنصدستوري،راجعبذلك:إبراهيمسيدأحمد–المرجع
السابق–ص.63
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وعلى الرغم من أن العنصر الحاسم في مسألة الجدية هو وجود شبهة الخروج عن أحكام

الدستور إال أن التسليم بالرأي السابق يؤدي إلى جواز الطعن بدستورية أي نص قانوني أو الئحي ليس

له عالقة بالدعوى الموضوعية المنظورة أمام قاضي الموضوع  ،كما أن القول بذلك يؤدي لضياع

العلة المرجوة من تقدير محكمة الموضوع للجدية أال وهي عدم إغراق المحكمة الدستورية بالقضايا

الكيدية  ،فاألصل في الدفع بعدم الدستورية إثارته بخصوص نزاع لذلك يجب أن يكون النص المطعون
بعدم دستوريته منتجا في الدعوى .

وعليه يجب أن يقتصر مفهوم ضابط لزوم الحكم في المسألة الدستورية للفصل في الدعوى

الموضوعية على أن اللزوم المقصود به إمكانية تطبيق النص على الدعوى المنظورة بأي وجه من

الوجوه دون أن يتعدى الشتراط المصلحة

1

 ،أي يكفي أن يتحقق قاضي الموضوع من أن مسألة عدم

الدستورية تجد لها سنداً في أوراق الدعوى الموضوعية . 2

واستقر القضاء الدستوري المصري وبشكل متواتر على تأكيد ضوابط تقدير الجدية بقوله " ما
ينعاه أحد الخصوم في نزاع موضوعي – من مخالفة نص قانوني لقاعدة في الدستور – يفترض أمرين

أولهما  :أن يكون هذا النص الزماً للفصل في ذلك النزاع  ،فإذا لم يكن متعلقاً بالحقوق المدعى بها
ومنتجاً في مجال الفصل فيها فقد مغزاه  ،ثانيهما  :أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها في شأن
هذا النص لها ما يظاهرها  ،وهو ما يعني جديتها من وجهة نظر مبدئية " . 3

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بوجوب توافر مسألتين في الجدية هما " :

األولى  :أن يكون الفصل في المسألة الدستورية منتجاً ،أي أن تكون المسالة المطعون بعدم دستوريتها
متصلة بموضوع النزاع في الدعوى األصلية  ،وأن الحكم بعدم الدستورية يستفيد منه صاحب الشأن في

الدعوى المنظورة  ،الثانية :يجب أن يتحقق قاضي الموضوع من وجود شبهة في عدم دستورية النص
المطعون فيه . 4

وتفسي اًر للضابط الثاني أال وهو ضرورة قيام شك حول مسألة الدستورية فإنه ال يلزم أن ترجح

كفة عدم دستورية النصوص محل الدفع ألن ذلك سيفضي إلى مشاركة محكمة الموضوع – بغير حق

– للقاضي الدستوري في دوره  ،5وعلة ذلك إتباع مبدأ مركزية الرقابة

6

 ،وقد أكدت المحكمة

الدستورية المصرية بأنه ليس متصو اًر حالة تقدير الدفع بعدم الدستورية أن تتعمق محكمة الموضوع في
1

هشاممحمدفوزيعبدالفتاح–المرجعالسابق–ص.942
أشرفعبدالقادرقنديل–المرجعالسابق–ص.1043
حساممحمدحمديعبدالفتاحالفضالي–المرجعالسابق–هامشص.874
 حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2016/14قضية رقم  14لسنة  2قضائية (دستورية) الصادربتاريخ2017/1/5م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2017/1/14م–العدد.128
5
إبراهيممحمدعلي–المرجعالسابق–ص .806
-عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص142ومابعدها.
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المسائل الدستورية التي طرحتها المدعية عليها وال أن تفصل فيها بقضاء قطعي يكون منهياً لوالية
المحكمة الدستورية العليا التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في بطالن النصوص القانونية أو صحتها

بعد أن تسلط عليها ضوابط الرقابة على الشرعية الدستورية وتزنها على ضوء منهاجها ومعاييرها . 1

تطبيقا لذلك فأن وجود شبه الخروج عن الدستور 2تقتضي من قاضي الموضوع تفسيرها في

جانب عدم الدستورية عند تقديره لجدية الدفع المثار أمامه . 3

وفي إتجاه مخالف لإلتجاه السابق أوجب القانون األلماني على قاضي الموضوع بعد دراسة
جدية الدفع بوجوب تحديد أسباب التحقق من عدم الدستورية – وليس أسباب الشك – في قرار اإلحالة

الصادر عنه . 4

ويرى الباحث فيما يتعلق بتفسير الضابط الثاني أن قيام الشك يعتبر الحد األدنى لتحقق الجدية

 ،فقد ذهب البعض بالقول أنه يجب أن تكون مسألة الدستورية قائمة على أساس ظاهر أي تكفي أن
تكون محل شك

5

 ،أما المناداة بعدم لزوم رجحان كفة عدم الدستورية وضرورة قيام الشك فقط أمر

مبالغ فيه  ،فماذا لو كان أمر عدم الدستورية راجحاً أو واضحاً جلياً بدون بحث  ،أفال يحق لقاضي
الموضوع تقدير جدية الدفع بسبب الوضوح  ،ومن جهة أخرى فإن ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية
بعدم أحقية محكمة الموضوع أن تتعمق في فحص مسألة الدستورية واال تكون قد إعتدت على

إختصاص المحكمة الدستورية  ،فإن هذا القضاء ُيعتبر مصادرة لحق محكمة الموضوع في فحص
مسألة الدستورية مبدئياً وهو حق ثابت لها بموجب القانون  ،وبالتالي يعتبر تقييد للسلطة التقديرية

لقاضي الموضوع في بحث مسألة الدستورية وتقييد لوظيفة القاضي التي تفترض تطبيقه للقوانين وفقاً
لقاعدتي تدرج القوانين وسمو الدستور  ،وعليه أرى أن قاضي الموضوع له الحرية في إستجالء مسألة
الدستورية كيفما يشاء وبالحدود التي يراها مناسبة  ،إال أنه ال يحق له إصدار قرار فاصل في مسألة

الدستورية بل يجب أن يقتصر ق ارره فقط على تقدير جدية الدفع وتأجيل الدعوى الموضوعية لحين

1

فتحيفكري–المرجعالسابق–ص،265انظركذلكدعاءمحمدابراهيمبدران–المرجعالسابق–ص155ومابعدها.2
  فيما يتعلق بوجود شبهة عدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية فاألمر يختلف عن محكمة الموضوع فالقاضي الدستوري عند رقابتهلدستوريةالقوانيناليقضيب عدمدستوريةأيتشريعإالإذاكانتعارضصريحبينالدستوروالتشريعوعدموجوداحتمالبدستوريةهذا
التشريع،بحيثينعدمالتوفيقبينهماوهذهالقاعدةتعنيأمرين،األولمنهما :أنالتشريععندصدورهيفترضأنهمطابقللدستورومن
يدعيعدمدستوريتهإثباتذلك،فالتشريعينطويعلىقرينةبأنهصدرمطابقا ًللدستوروبالتاليفإنالقاضيالدستورييلتزمبهذهالقرينة
واليصدرالحكمبعدمدستوريةالتشريعإالإذاكانذلكواضحا ًوضوحا ًتاما ًوقاطعا ًبحيثينتفيلدىالقاضيالدستوريأيمجالمعقول
للشك في احتمالدستورية هذاالتشريع ،والثانيمنهما  :أنالمحكمةتتخيرللتشريعالمطعونبعدمدستوريتهالتفسيرالذي يجعلهموافقاً
للدستورإذاكانمنالممكنمنحهأكثرمنتفسير،أماإذاكانالظاهرمنصياغتهأنهاليحتملأنيلبسفيفهممعناهفيجبتفسيرهحينئذ
وفقا ًللمقصودالحقيقيمنها،فيقعواجبا ًعلىالقاضيالدستوريأن يعطيللتشريعتفسيرا ًيتجنببهإثارةالمشكلةالدستوريةإذاكاننص
التشريععاماًأومطلقاً،فيقومالقاضيالدستوريبتحميلعمومالتشريععلىخصوصالدستورتوفيقاًلمابينهمالتتجنبالمحكمةالدستورية
القضاءبعدمدستوريةالقوانينبشرطأنيكونالتوفيقبينالنصالدستوريوالنصالتشريعيمقبوالً ومعقوالً – انظرفيذلكدعاءمحمد
ابراهيمبدران-المرجعالسابق–ص203ومابعدها.
3
ضياءالدينسعيدالمدهون–المرجعالسابق–ص،111انظركذلكعبدالعزيزمحمدسالمان–المرجعالسابق–ص.3194
عثمانعبدالملكالصالح–المرجعالسابق–ص .305
-حمزةعمرالتركماني–المفصلفيالقضاءالدستوريالفلسطيني–المرجعالسابق–ص.309
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ٍ
حينئذ اعتداء على إختصاص
الفصل في مسألة الدستورية من الجهة المختصة قانوناً  ،فال يعتبر ق ارره
المحكمة الدستورية  ،ألنه على الرغم من تحري وفحص مسألة الدستورية إال أنه لم يصدر قرار يحسم
فيه مسألة فحص الدستورية  ،لذلك فإن األمر يتعلق بقدرة قاضي الموضوع على فهم المطاعن

الدستورية ليس ذلك فحسب بل أيضاً في القدرة على صياغة قرار الجدية بحيث ال يكون حكماً حاسماً

ومنهياً لمسألة الدستورية ،كما أن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية بالحكم الصادر عنها في الطعن
الدستوري رقم ( )2016/14قضية رقم  14لسنة  2قضائية (دستورية) نصت على وجوب أن يتحقق
– أي يتأكد – قاضي الموضوع من وجود شبهة في عدم دستورية النص المطعون فيه .

عالوة على ذلك فإن قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق أفصح عن معيار لتعدي

قاضي الموضوع على إختصاص المحكمة الدستورية أال وهو إصدار قرار قطعي وحاسم في مسألة

الدستورية يكون منهياً لواليتها  ،أما فيما يتعلق بحظر التعمق في فحص مسألة الدستورية أرى بأنه
تزيد من المحكمة الدستورية لضمان عدم إصدار محكمة الموضوع لمثل هذه األحكام المنهية لواليتها ،

فأمر التعمق في فحص الدستورية واستجالء القناعة الداخلية لقاضي الموضوع في هذا األمر ال يمكن
معرفته إال بترجمة هذه القناعة الداخلية على صفحات الحكم الصادر عنه في مسألة الجدية  ،فإن لم
يكن األمر كذلك لما تمكنت المحكمة الدستورية من معرفة مدى تعمق قاضي الموضوع في فحص

مسألة الدستورية .

ِ
ي
المخاَلف وأوجه المخالفة .
المخالف والنص الدستور ُ
 ثانياً  :تحديد النص ُ
بعد إثارة الدفع بعدم الدستورية ينعقد االختصاص لقاضي الموضوع للبحث في جدية الدفع

واصدار قرار بشأنه فيشرع بدراسة الدفع ليتحقق من توافر شروطه الشكلية أوالً والتي تتمثل بالصفة

والمصلحة ووجوب إثارة الدفع أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات اإلختصاص القضائي وقد سبق
بيانها ونحيل إليها لعدم التكرار  ،ومن ثم التحقق من توافر الشرط الموضوعي المتمثل بالتحقق من

ثبوت جدية الدفع .

فيجب أن يكون الدفع واضحاً غير مبهماً وذلك بإيضاح النصوص التشريعية المطعون عليها
واال كان تصريحه برفع الدعوى الدستورية قد ورد على غير محل وبالتالي تكون الدعوى الدستورية
غير مقبولة ألن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع جاء سابقاً لبيان مضمونه – أي بدون أن تجيل

محكمة الموضوع بصرها في نصوص بذاتها عينها المدعي وحددها باعتبارها نطاقاً لدفعه . 1

1

 عوض عبد التواب – الدفوع المدنية والتجارية – يشمل على كافة الدفوع الشكلية والموضوعية والدفوع بعدم القبول في المدنيوالمرافعاتوالتجاري–معلقا ًعليهابالشرحوآراءالفقهوأحكامالنقضفيخمسةوستينعاما ًمن1931مإلى1995م–الطبعةالثانية–
دارالمطبوعاتالجامعية–سنة1995م–ص.999
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ولكي يكون الدفع بعدم الدستورية واضحاً غير مجهالً يجب أن يتضمن الدفع النص المطعون
بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة  ، 1وقد إعتبرت المحكمة الدستورية
الفلسطينية العليا أن ما ورد ضمن المادة ( )28من قانونها تعتبر أركان للدعوى التي إن سقط إحداها

تسقط الدعوى الدستورية . 2

والعلة من وجوب تضمن الدفع للنص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى

بمخالفته وأوجه المخالفة لتتاح الفرصة إلعالن ذوى الشأن بالقرار أو صحيفة الدعوى وكي يتمكنوا من
إبداء مالحظاتهم وايداع ردودهم عليها في المواعيد القانونية  ،ولتمكين هيئة المفوضين من تحضير
الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً . 3

ويكفي أن يكون ما تضمنته صحيفة الدعوى واضح الداللة في بيان النص المطعون بعدم

دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة  ،كما يصح إلثبات ذلك اإلحالة ألسباب

وردت في صحيفة دعوى أخرى بشرط إرفاق صحيفة الدعوى المحال ألسبابها بالدعوى المقامة واال

ويحكم بعدم قبوله . 4
كان الدفع مجهالً ُ

كما أن تحديد النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة

يمكن أن يرد بشكل ضمني بشرط إمكان تحديد المسألة الدستورية بشكل جلي غير مجهل  ،وهذا ما

قضت به المحكمة الدستورية العليا المصرية حيث قررت " ....وكان ما توخاه المشرع على النحو

المتقدم يعتبر متحققاً كلما تضمن قرار اإلحالة أو صحيفة الدعوى ما يعين على تحديد

المسألة الدستورية سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ،إذ ليس الزماً للوفاء باألغراض التي
استهدفتها المادة ( )30من قانون هذه المحكمة  ،أن يتضمن قرار اإلحالة أو صحيفة الدعوى تحديداً
مباش اًر وصريحاً للنص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته
وأوجه المخالفة ،بل يكفى أن تكون المسألة الدستورية التي يراد الفصل فيها قابلة للتعيين ،بأن تكون

1

 نصالمادة() 28منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالتهبالقراربقانونرقم()9لسنة2017م،انظركذلكنصالمادة()30منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته.
2
 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2019/3قضيةرقم10لسنة4قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2019/6/16م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/7/10م–العدد .157
3
حكمتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبأنه":وحيثإنالمادة30منقانونالمحكمةالدستوريةالعلياالصادربالقانونرقم48لسنةً
 1979تنصعلىأنهيجبأنيتضمنالقرارالصادرباإلحالةإلىالمحكمةالدستوريةالعلياأوصحيفةالدعوىالمرفوعةإليهاوفقالحكم
المادةالسابقةبيانالنصالتشريعي المطعونبعدمدستوريتهوالنصالدستوري المدعىبمخالفتهوأوجهالمخالفة ،ومؤدىذلكأنالمشرع
أوجبلقبولالدعاوىالدستوريةأنيتضمنقراراإلحالةأوصحيفةالدعوىمانصتعليهالمادة 30سالفةالذكرمنبياناتجوهريةتنبئ
عنجديةهذه الدعاوىويتحددبهاموضوعها،وذلكمراعاة لقرينةالدستوريةلمصلحةالقوانين،وحتىيتاحلذوىالشأنفيهاومنبينهم
الحكومة-الذينأوجبتالمادة35منقانونالمحكمةإعالنهمبالقرارأوالصحيفة-أنيتبينواكافةجوانبهاويتمكنوافيضوءذلكمنإبداء
مالحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها في المواعيد التي حددتها المادة  37من ذات القانون  ،بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك
المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببا ً وفقًا لما تقضى به المادة  40من قانون
المحكمةالدستوريةالعلياالمشارإليه،أنظرحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم97لسنة4قضائية(دستورية)الصادر
بتاريخ 1988/6/4م – تم رفع الحكم من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2020/7/1م – الساعة 10:10
صباحاً–عبرالرابطالتالي.http://www.sccourt.gov.eg:
4
-حساممحمدحمديعبدالفتاحالفضالي–المرجعالسابق–ص.98
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الوقائع التي تضمنها قرار اإلحالة أو صحيفة الدعوى – في ترابطها المنطقي – مفضية إليها

جلية في داللة اإلفصاح عنها". 1

وفي جميع األحوال يجوز إبداء أسباب جديدة لم تتضمنها صحيفة الدعوى الدستورية لبيان أوجه

المخالفة حتى وان لم تتضمنها صحيفة الدعوى الدستورية . 2

وأخي اًر فإن المحكمة الدستورية العليا ينعقد لها حق مراقبة تجهيل الدفع عند رفع الدعوى
الدستورية أمامها فتقضي بعدم قبول الدعوى الدستورية إذا ثبت لها أن الدفع مجهالً وغير واضحاً . 3

 ثالثاً  :سلطة قاضي الموضوع عند نظر الدفع بعدم الدستورية .
يلتزم قاضي الموضوع عند النظر في مسألة مطروحة عليه بنص القانون المنظم لها ،وفي

الحدود التي رسمها القانون دون أن يتعداها واال وقع في حومة مخالفة القانون .

وعليه يجب على قاضي الموضوع عند البحث في موضوع الدفع بعدم الدستورية تحري ضوابط

الجدية التي تنحصر في ضابطين وهما لزوم المسألة الدستورية للفصل في الدعوى الموضوعية وتحري
وجود شبهة عدم الدستورية  ،وفي سبيل التحقق من توافر الضابط األول للجدية يجب أن يكون للدفع

أصل ثابت في األوراق ومعنى ذلك وجوب أن يكون النص التشريعي أو الالئحي المطعون بدستوريته
وراداً في موضوع الدعوى أو مطالب بتطبيقه على وقائعها . 4

أما فيما يتعلق بتحقق الضابط الثاني فلقاضي الموضوع في سبيل ذلك فحص المسألة الدستورية

وابداء رأي مبدئي فيها ينحصر بإبداء جدية الدفع والتصريح برفع الدعوى الدستورية دون إصدار قرار
حاسم فيها كما سبق بيانه  ،ألن الجهة المختصة بالفصل في مسألة الدستورية هي المحكمة الدستورية

العليا ،ألن تصريح محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية هو الدليل الوحيد الذي يتمسك به الدافع
بعدم الدستورية لرفع دعواه الدستورية . 5

فالدفع بعدم الدستورية يمثل الخطوة األولى في هذا الطريق والتي البد منها حتى تتبعها بقية

الخطوات  ،لذلك قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأنه " إذا تبين أن محكمة الموضوع قد

قررت من تلقاء نفسها التصريح للمدعية برفع الدعوى الدستورية ودون ثمة دفع في هذا الخصوص من
1

 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 62لسنة 13قضائية(دستورية)الصادربتاريخ1992/9/5م– تمرفعالحكممن الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2020/7/1م – الساعة  11:40صباحا ً – عبر الرابط التالي :
.http://www.sccourt.gov.eg
2
حساممحمدحمديعبدالفتاحالفضالي–المرجعالسابق–ص98ومابعدها.3
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص.414
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص.425
-هشاممحمدفوزيعبدالفتاح–المرجعالسابق–ص .94
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جانبها  ،فإن الدعوى الدستورية ال تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصاالً مطابقاً لألوضاع المقررة قانوناً
مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها" . 1

ويتضح من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا المصري والفلسطيني أن تقدير جدية الدفع

تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، 2لكنه مقيد بضوابط ال يمكن الخروج عنها ،ونظ اًر لتلك

الضوابط فإنه حتماً سيخضع في سلطته التقديرية للرقابة ،والسؤال الذي يثور في هذا المقام من هي

الجهة المختصة بالرقابة على الق اررات التي يصدرها قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ؟؟

ذهب جانب من الفقه إلى أن لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في إصدار قرار بشأن جدية الدفع

من عدمه ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة األعلى في نفس السلم القضائي مستنداً ألحكام المحكمة

الدستورية العليا المصرية التي تقرر أن المحكمة الدستورية ال تعتبر جهة طعن بالنسبة لمحكمة

الموضوع وبالتالي ال تملك أية رقابة عليها في ذلك ، 3وأيد ذلك جانب من الفقه إال أنه إعتبر أن تقدير
جدية المنازعة في المسألة األولية – أي تقدير جدية الدفع – ال تخضع فيه محكمة الموضوع لرقابة

محكمة النقض. 4

ولكننا نرى بوجوب التفرقة بين حالتين األولى منهما  :قبول الدفع أي تقدير جديته ففي هذه

الحالة فإن إتصال المحكمة الدستورية بدعواها خالل المدة الصحيحة ال يقيدها بأية قيود حتى وان تم
إستئناف قرار قبول الدفع وتقدير جديته وهذا ما إستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية
وبالتالي فإن محكمة الموضوع في تقديرها لجدية الدفع تخضع لرقابة المحكمة الدستورية فيما يتعلق

بشروط صحة الدفع عامة سواء المصلحة في الدفع التي تتمثل في لزوم المسألة الدستورية للفصل في

الدعوى الموضوعية ،أو فيما يتعلق بعدم تجهيل الدفع واحتوائه على بيان النص المطعون بعدم

المدعى مخالفته وأوجه المخالفة  ،أما الحالة الثانية منهما  :رفض الدفع
دستوريته والنص الدستوري ُ
أي تقدير عدم جديته ففي هذه الحالة الطريق الوحيد للطعن على هذا القرار هو المحكمة األعلى في
نفس السلم القضائي ولكن عدم خضوع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض أمر غير
1

 عبد الغني بسيوني عبد هللا  -النظم السياسية والقانون الدستوري ( الدولة -الحكومة-الحقوق والحريات العامة-المبادئ العامة للقانونالدستوري–تطورالنظامالدستوريالمصري–النظامالدستوريالمصريوفقا ًلدستورسنة1971م )–منشأةالمعارف–سنة1997م
–ص .782
 وكذلكقضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبأن"...وكانالبينمنمحاضرجلساتالدعوىالموضوعية،أنمحكمةالموضوعقدقررت-منتلقاءنفسها-بجلستهاالمعقودةفي1995/1/12مالتصريحللمدعىبرفعالدعوىالدستورية،ودونثمةدفعفيهذاالخصوص
منجانبه،فإنهذهالدعوىالتكونقداتصلتبالمحكمةالدستوريةالعلياإتصاالًمطابقا ًلألوضاعالمقررةقانونا ًممايتعينمعهالحكمبعدم
قبولها"،أنظرحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 18لسنة 17قضائية(دستورية)الصادربتاريخ1996/5/18م–
تم رفع الحكم من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2019/9/7م – الساعة  3:10صباحا ً – الرابط التالي :
.http://www.sccourt.gov.eg
2
نصالمادة()3/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالتهبالقراربقانونرقم()9لسنة2017م،انظركذلكنصالمادة(/29ب)منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته.
3
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص .364
ً
ابراهيمسيدأحمد–الخصومةالمدنية–أطرافهاونطاقها–والمستحدثفيقضاءالنقضالمدنيفقها وقضا ًء –الجزءاألول–الطبعةاألولى–دارالعدالة–سنة2006م–ص.62
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متصور في ظل إستقرار قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية على جواز إبداء الدفع بعدم
الدستورية ألول مرة أمام محكمة النقض ،فطالما أن لمحكمة النقض حق تقدير الجدية فتخضع محكمة

الموضوع لرقابتها فيما يتعلق بهذا الخصوص .
كما يلتزم قاضي الموضوع بعد اإلنتهاء من دراسة موضوع الدفع المثار أمامه أن يصدر قرار

بشأن الجدية من عدمها إعماالً لنص المادة ( )164من قانون المرافعات الفلسطيني واال كان منك اًر

للعدالة. 1

ويعد قبول الدفع بعدم الدستورية أو رفضه من قاضي الموضوع أم اًر تقديرياً ومن إطالقات
محكمة الموضوع فلها أن ترفض الدفع وتستمر في نظر الدعوى ويكون قرارها بهذا الشأن ليس نهائياً
بل يحق لصاحب الشأن أن يطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً ما لم يكن الطعن فيه غير جائز لصدوره
من محكمة ال يجوز الطعن بأحكامها مثل محكمة النقض

العسكرية أو محاكم أمن الدولة . 3

2

 ،أو المحكمة اإلدارية العليا أو المحاكم

ولكن إن قبلت محكمة الموضوع الدفع وقررت جديته فالبد أن يقترن تقدير الجدية بالتصريح

لصاحب الدفع برفع الدعوى الدستورية لتتصل دعواه بالمحكمة الدستورية وفقاً لألوضاع المقررة قانوناً
واال تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة . 4
فتصريح قاضي النزاع برفع الدعوى الدستورية قد يكون صراح ًة أو ضمناً  ،5فإرجاء الفصل في
النزاع الموضوعي إلى أن يقدم صاحب الدفع ما يفيد رفع دعواه الدستورية يعتبر قرار ضمني بقبول

الدفع  ،6وكــذلك تعليق حكمها في النزاع الموضوعي على نتيجة الفصل في المسائل الدستورية التي
إتصل بها . 1

1
يقصدبجريمةانكارالعدالة:هورفضالقاضيصراحةاوضمناًالفصلفيالدعوىأوتأخيرالفصلفيهارغمصالحيتهاللفصلفيهاأورفضهأوتأخيرهالبتفيإصداراأل مرالمطلوبعلىعريضةمقدمةإليه– راجعفيذلكالمحاميأمينالربيعي– بحثبعنوانجريمة
إنكارالعدالة – منشوربتاريخ2018/9/23معلىموقعمحاماةنت– تاريخالزيارة2019/8/1م– الساعة11:30ص– عبرالرابط
اإللكترونيالتالي . https://www.mohamah.net/law/-:
 أنظركذلكالقاضيعامرحسنشنته -مقالبعنوانحولجريمةإنكارالعدالة– منشوربتاريخ2019/6/21معلىموقعمحاماةنت–تاريخالزيارة2019/8/1م–الساعة12:05ص–عبرالرابطاإللكترونيالتالي .https://www.mohamah.net/law/-:
2
ضياءالدينسعيدالمدهون–المرجعالسابق–ص .1403
فتحيالوحيدي–المرجعالسابق–ص131م4
رفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص.3615
  حكمالمحكمة الدستوريةالعلياالفلسطينية في الطعنالدستوريرقم()2019/1قضية 11لسنة 4قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2019/7/7م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/8/19م–العدد .158
6
 فتحيفكري– المرجعالسابق– ص، 266وقدقضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةحديثا ًباألتي":وحيثإنهعندفعكلمنهيئةقضاياالدولةونقابةالمهندسينبعدمقبو لالدعوى،استنادًاإلىأنهلميكنثمةدفعواضحبعدمالدستورية،أماممحكمةالموضوع،ولم
تبدهذهالمحكمةأسبابتقديرهالجديته،فمردود:بأنالثابتمنمذكرةدفاعالمدعية،المقدمةإلىمحكمةالموضوع،أنهاضمنتهادفعاً
بعدمدستوريةنصالمادة()85المطعونفيه،إالأنمحكمةالموضوعالتفتتعنهذاالدفع،وحكمتفيموضوعالدعوىبرفضها،استنادًا
إلىهذهالمادة،فطعنتالمدعيةفىهذاالحكمباالستئناف،طالبةإحالةالدعوىإلىالمحكمةالدستوريةالعليا،للفصلفيدستوريةالنص
المذكور،فقدرتمحكمةاالستئنافجديةهذاال دفع،وصرحتبرفعالدعوىالدستورية،وإنلمتذكرأسبابتقديرهالهذهالجدية،إذليس
الزماًفيمجالتقديرجديةالدفعالمثارأماممحكمةالموضوع-أنتتخذفيهقراراًصريحاًقاطعاًبمااتجهتإليهعقيدتها،بليكفىأنيكون
تقديرهاالجديةمستفاداًضمناًمنعيونا ألوراق،إذيعتبرإرجاءالفصلفيالنزاعالموضوعي،إلىأنتقدمالمدعيةمايدلعلىرفع==
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وفي جميع األحوال ُيحظر على قاضي الموضوع في حالة تقدير جدية الدفع أن يضيف في
ق ارره للدافع أية نصوصاً قانوني ًة أخرى لم يتضمنها الدفع بعدم الدستورية . 2

دعواهاالدستوريةقراراضمنيًّابقبولالدفع"،أنظرفيذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 100لسنة38
==
ً
قضائية(دستوريةعليا)الصادربتاريخ2018/12/1م– تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ
2019/8/28م–الساعة11:15مسا ًء–الرابطالتالي.http://www.sccourt.gov.eg:
1
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–هامشص .352
-إبراهيممحمدعلي–المرجعالسابق–ص86ومابعدها .
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المبحث الثاني
إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية
في األصل إن الدفع بعدم الدستورية ال يمكن إثارته إال أمام محكمة الموضوع وفي نزاع جدي

معروض عليها وعلى الرغم من ذلك وفي ظل عموم لفظ نص قانون المحكمة الدستورية العليا

المصري والفلسطيني فإنه يجوز إثارة مسألة فحص الدستورية أمام محاكم اإلستئناف ومحاكم النقض
والمحاكم اإلدارية العليا حتى ولو ألول مرة ألن فحص الدستورية مسألة قانونية تتعلق بالنظام العام .

ولكن وفي ظل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في ٍ
كل من فلسطين ومصر فهل يمكن

أن تنعقد المحكمة الدستورية باعتبارها محكمة موضوع ؟؟  ،وان كانت اإلجابة بنعم فهل يوجد أحكام
خاصة يجب أن تتبعها المحكمة الدستورية لنظر الدفع المبدى أمامها ؟؟
لإلجابة على هذه التساؤالت يجب عرض اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في كال
ال نظامين موضوع هذه الدراسة المقارنة  ،وبيان ماهية عمل المحكمة الدستورية أثناء ممارسة كل
اختصاص من اختصاصاتها وبيان حدود واليتها أثناء نظرها في القضايا المعروضة عليها .
لذلك سأقسم هذا المبحث لمطلبين -:
المطلب األول  /حاالت إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية .
المطلب الثاني  /األحكام الخاصة بالدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية .

المطلب األول
حاالت إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية
الدعوى الدستورية دعوى قائمة بذاتها ومستقلة عن الدعوى الموضوعية  ،ألن الدعوى الدستورية

تتوخى الفصل في تعارض النص التشريعي مع أحكام الدستور  ،أما الدعوى الموضوعية في معظم

حاالتها تتعلق بحقوق تم العدوان عليها يدور النزاع فيها حول إثباتها أو نفيها . 1

1

-إبراهيممحمدعلي–المرجعالسابق–ص.56
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ولبيان متى تنعقد المحكمة الدستورية كمحكمة موضوع عند النظر في الدعاوى والطلبات

بناء على اختصاصاتها المحددة قانوناً فإنه يجب الوقوف أوالً على اختصاصاتها ومن
المرفوعة إليها ً
ثم بيان حدود سلطة المحكمة الدستورية عند النظر في تلك االختصاصات .
فالمشرع الدستوري الفلسطيني نص على أن يتم تشكيل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى

النظر في دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها وتفسير نصوص القانون األساسي والتشريعات
والفصل في تنازع االختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص

القضائي ويبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا واإلجراءات الواجبة اإلتباع واآلثار
المترتبة على أحكامها .1

وقد أضاف القانون األساسي إختصاص آخر للمحكمة الدستورية العليا وهي البت في األهلية

القانونية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه . 2

وفي المقابل نص قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني على أن تختص المحكمة

دون غيرها بما يلي  -1 " -:الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة  -2 ،أ) تفسير نصوص القانون
األساسي وتفسير التشريعات إذا أثارت خالف ًا في التطبيق وكان لها من األهمية ما يقتضي تفسيرها ،

ج) الفصل في تنازع اإلختصاص بين السلطات -3 ، 3الفصل في تنازع اإلختصاص بين الجهات
القضائية وبين الجهات اإلدارية ذات االختصاص القضائي  -4 ،الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن
تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي

واآلخر من جهة أخرى منها  -5 ،البت في الطعن بفقدان رئيس الدولة األهلية القانونية وفقاً ألحكام
البند (/1ج) من المادة ( )37من القانون األساسي المعدل لسنة 2003م ويعتبر قرارها نافذاً من تاريخ
مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه . 4

فالمشرع الدستوري الفلسطيني قد حدد إختصاصات المحكمة الدستورية العليا على سبيل الحصر

دون تخويل المشرع العادي إضافة اختصاصات جديدة على غرار المشرع المصري بل خوله فقط
ببيان طريقة تشكيل المحكمة واإلجراءات المتبعة أمامها واآلثار المترتبة على أحكامها  ، 5وعلى الرغم

من ذلك فإن اإلختصاصات األخرى للمحكمة التي تم تنظيمها في قانون تشكيلها فقط تُعتبر
وقرراتها الصادرة
إختصاصات دستورية كإختصاصها بالفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ا
1

نصالمادة()103منالقانوناألساسيالمعدللسنة2003موتعديالته .2
نصالمادة(/37ج)منالقانوناألساسيالمعدللسنة2003موتعديالته.3
 تمتعديلنصالفقرةالثانيةمنالمادة()24منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006مبموجبالمادة()12منالقراربقانونرقم()19لسنة2017م .
4
نصالمادة()24منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالته .5
-عمرحمزةالتركماني–القضاءالدستوريفيفلسطين–المرجعالسابق–ص72ومابعدها.
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منها والفصل في شئون أعضائها ألنها جهة قضائية ذو طبيعة خاصة وتمتاز باإلستقالل عن جهات

القضاء األخرى فال يمكن تصور إختصاص غيرها بمثل هذه اإلختصاصات والقول بغير ذلك فيه

مساس بإستقاللها وبحجية أحكامها .
كما أضاف قانون تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطيني إختصاصات أخرى للمحكمة أال وهي -:
 الفصل في طلبات الرد  ،1أما فيما يتعلق بالتنحي أو المخاصمة

2

فتعديل قانون تشكيل

المحكمة الدستورية بموجب القرار بقانون رقم ( )19لسنة 2017م قد ألغى نص المادة ()15

المنظم لهما على الرغم من أن نص المادة ( )12من ذات القانون تنص على جواز رد

القاضي الدستوري فمن باب أولى جواز التنحي  ،أما فيما يتعلق بالمخاصمة فنرى أن تعديل
القانون بحذف المادة التي تنظم هذا الشق كان بسبب قلة أعضاء المحكمة الدستورية

الفلسطينية  ،باإلضافة إلى ما إستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية حول شرط

صحة إقامة دعوى المخاصمة وهو وجوب إختصام جميع أعضاء المحكمة الدستورية التي

أصدرت الحكم واال كانت غير مقبولة

3

 ،مما يترتب على ذلك شلل كامل لمرفق القضاء

الدستوري بسبب قلة األعضاء وهذا ال يبرر التعديل السابق .

 انعقادها كمحكمة تأديبية للفصل فيما نسب إلى أحد أعضائها إذا كان األمر من شأنه المساس
بالثقة أو االعتبار أو االخالل المتعمد والجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته . 4

 النص على اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها
وذلك بالنص على أن تتولى الجمعية العامة بالمحكمة مباشرة األنظمة المتعلقة بأعضائها . 5

1

نصالمادة()12منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006م.2
تمإلغاءنصالمادة()15منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006وتعديالتهبموجبالمادة()9منالقراربقانونرقم()19لسنة2017م.
3
 محمد ماهر أبو العنين – المرجع السابق – ص  ، 484وقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية باآلتي " :وحيث إن دعوىالمخاصمةتستهدفتقريرمسئوليةالقاضي أوأعضاءالدائرةالمخاصمةعمايقعمنهممنخطأمهني جسيمأثناءأوبمناسبةتأديةعملهم
القضائي ،ومنآثارهاطبقاًلنصالمادة()499منقانونالمرافعاتبطالنالتصرفوالتعويضعنه،ومنثمفقدباتالزماًإذاكانمحل
المخاصمةحكماًصادراًمنإحدىالدوائر،أنتوجهالمخاصمةإلىجميعأعضاءالدائرةالتيأصدرتالحكم،والتيينسبإليهاذلكالحكم
بأكملها،إذاليجوزتجزئةدعوىالمخاصمة،واختصامبعضأعضاءالدائرةالتيأصدرتالحكمدونالبعضاآلخر،وحيثإنالمخاصم
لميوجهدعوىالمخاصمةالراهنةإلىجميعأعضاءالهيئةالتي  أصدرتالحكممحلالمخاصمة،وإنماوجههاإلىستةأعضاءمنهذه
الهيئةفقط،ولم يختصمفيهاالسيدالمستشار/ماهرسامىيوسفنائبرئيسالمحكمةوأحدأعضاءالهيئةالتي أصدرتالحكمموضوع
المخاصمة،ومنثميتعينالقضاءبعدمجوازهذهالمخاصمة"–أنظركذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم1لسنة
 29قضائية(مخاصمة)الصادربتاريخ2008/2/10م– تمرفعالحكممنالموقع اإللكتروني للمحكمةالدستوريةالعليا المصريةبتاريخ
2020/2/5م–الساعة6:20صباحا ً–عبرالرابطالتالي.http://www.sccourt.gov.eg:
4
نصالمادة()16منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006وتعديالته .5
 نصالمادة()9منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة 2006وتعديالته،حيثتمتعديلنصالمادةبموجبالقراربقانونرقم()19لسنة2017ملتصبحكالتالي":تتولىالجمعيةالعامةللمحكمةمباشرةكافةاالختصاصاتالمقررةلهاوفقماوردفي
أحكامهذاالقراربقانونواألنظمةالمتعلقةبأعضائها".
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 تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ األحكام والق اررات الصادرة منها
طبقاً لقانون التنفيذ بما ال يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة واألوضاع المقررة أمامها . 1
أما الدستور المصري الحالي فقد حدد اختصاصات المحكمة الدستورية وأبقى المجال مفتوحاً
للمشرع العادي بتعين اختصاصات أخرى للمحكمة الدستورية كاآلتي -: 2
 الرقابة على دستورية القوانين واللوائح . 3
 تفسير النصوص التشريعية . 4

 الفصل في المنازعات المتعلقة في شئون أعضائها . 5

 الفصل في تنازع االختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات االختصاص القضائي . 6

 الفصل في النزاع الذي يقون بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة
من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي  ،واآلخر من جهة أخرى منها . 7

 الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والق اررات الصادرة منها . 8

 كما أضاف الدستور المصري لسنة 2014م اختصاص أخر للمحكمة الدستورية في المادة

( )194منه أال وهو تولي المحكمة الدستورية المساءلة التأديبية ألعضائها على الوجه المبين
في القانون . 9

1

 نصتالمادة()43منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالته علىاآلتي -1":تفصلالمحكمةدونغيرهافيكافةالمنازعاتالمتعلقةبتنفيذاألحكاموالقراراتالصادرةمنهاطبقا ًلقانونالتنفيذبمااليتعارضوطبيعةاختصاصالمحكمة
واألوضاعالمقررةأمامها-2،اليترتبعلىرفعالمنازعةوقفالتنفيذمالمتأمرالمحكمةبذلكحتىالفصلفيها".
2
 نصت المادة()192منالدستورالمصريلسنة2014موتعديالتهعلىاآلتي":تتولىالمحكمةالدستوريةالعليادونغيرهاالرقابةالقضائية على دستورية القوانين واللوائح  ،وتفسير النصوص التشريعية  ،والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها  ،وفى تنازع
االختصاص بينجهات القضاء والهيئاتذات االختصاصالقضائي ،والفصلفي النزاع الذي يقومبشأن تنفيذ حكميننهائيينمتناقضين
صادرأ حدهمامنأيةجهةمنجهاتالقضاء أو هيئةذاتإختصاصقضائيواآلخرمنجهةأخرىمنها ،والمنازعاتالمتعلقة بتنفيذ
أحكامهاوالقراراتالصادرةمنها،ويعينالقانوناالختصاصاتاألخرىللمحكمةوينظماإلجراءاتالتيتتبعأمامها" .
3
الً)منقانونالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالتهوالتينصتعلى":تختصالمحكمة
يقابلهانصالمادة(/25أو ً
الدستوريةالعليادونغيرهابمايأتي،أوال:الرقابةالقضائيةعلىدستوريةالقوانينواللوائح".
4
 يقابلها نص المادة ( )26من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ( )48لسنة 1979م وتعديالته والتي نصت على " :تتولى المحكمةالدستوريةالعلياتفسيرنصوصالقوانينالصادرمنالسلطةالتشريعيةوالقراراتبقوانينالصادرةمنرئيسالجمهوريةوفقاًألحكامالدستور
وذلكإذاأثارتخالفاًفيالتطبيقوكانلهامناألهميةمايقتضىتوحيدتفسيرها".
5
يقابلهانصالمادة()16منقانونالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالتهوالتينصتعلى":تختصالمحكمةدونغيرهابالفصلفيالطلباتالخاصةبالمرتباتوالمكافآتوالمعاشات ألعضاءالمحكمةأوالمستحقينعنهم،كماتختصبالفصلفي طلبات
إلغاءالقراراتاإلداريةالنهائيةالمتعلقةبأيشأنمنشئونهموكذلكطلباتالتعويضالمترتبةعلىهذهالقرارات".
6
 يقابلها نصالمادة()25منقانون المحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته والتينصت على" :تختص المحكمةالدستوريةالعليادونغيرهابمايأتي....ثانياً:الفصلفيتنازعاالختصاصبتعيينالجهةالمختصةمنبينجهاتالقضاءأوالهيئاتذات
االختصاصالقضائي،وذلكإذارفعتالدعوىعنموضوعواحدأماجهتينمنهاولمتتخلإحداهماعننظرهاأوتخلتكلتاهماعنها".
7
 يقابلها نصالمادة()25منقانون المحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالتهوالتينصت على" :تختص المحكمةالدستوريةالعليادونغيرهابمايأتي....ثالثاً:الفصلفيالنزاعالذييقومبشأنتنفيذحكميننهائيينمتناقضينصادرأحدهمامنأيةجهة
منجهاتالقضاءأوهيئةذاتاختصاصقضائيواآلخرمنجهةأخرىمنها".
8
يقابلهانصالمادة()50منقانونالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته والتينصتعلى":تفصلالمحكمةدونغيرهافيكافةالمنازعاتالمتعلقةبتنفيذاألحكاموالقراراتالصادرةمنها."......
9
 يقابلهانصالمادة()19منقانونالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته والتينصتعلى":إذانسبإلىأحدأعضاءالمحكمةأمرمنشأنهالمساسبالثقةأواالعتبارأواإلخاللالجسيمبواجباتأومقتضياتوظيفتهيتولىرئيسالمحكمةعرضاألمر
علىلجنةالشئونالوقتيةبالمحكمة."......
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وأضاف قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا المصري اختصاص المحكمة بالفصل في

طلبات الرد ودعوى المخاصمة ضد أعضائها . 1

فالدستور المصري لسنة 2014م جاء متوافقاً مع ما ذكر من اختصاصات للمحكمة الدستورية
في قانون تشكيلها رقم ( )48لسنة 1979م وتعديالته .
وسنقوم بالوقوف على ماهية كل اختصاص من االختصاصات السابقة كما يلي -:
 أوالً  :الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح (التشريعات) .
المقصود بهذا االختصاص هو رقابة مدى موافقة التشريع للدستور والهدف منه هو الحفاظ على

سمو الدستور والمحافظة على مبدأ الشرعية . 2

والرقابة القضائية لدستورية القوانين هي عملية ذات طبيعة قانونية خاصة تتمثل في التحقق من

تطابق واتفاق القانون التشريعي مع قواعد وأحكام الدستور . 3

يتضح مما سبق أن الرقابة على دستورية التشريعات ال تفصل في خصومة قضائية موضوعية

حول حقوق ألحد أطرافها وبالتالي ال يجوز إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا
ألنها ال تنعقد في هذه الحالة كمحكمة موضوع .

 ثانياً  :تفسير النصوص التشريعية .
مؤدى هذا االختصاص أن المحكمة وهي في مجال ممارستها الختصاصها للتفسير التشريعي

إنما تقتصر واليتها على تحديد مضمون النص القانوني محل التفسير على ضوء إرادة المشرع تحرياً
لمقاصده من هذا النص ووقوفاً عند الغاية التي استهدفها من تقريره لهذا النص . 4

1

 نصت المادة()15منقانونالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته علىاآلتي":تسـرىفي شـأنعدمصالحيةعضوالمحكمة،وتنحيهوردهومخاصمتهاألحكامالمقررةبالنسبةإلىمستشاريمحكمةالنقض،وتفصلالمحكمةالدستوريةالعليافيطلب
الردودعوىالمخاصمةبكاملأعضائهاعداالعضوالمشارإليه  ومنيقوملديهعذر،ويراعىأنيكونعدداألعضاءالحاضرينوترا
بحيثيستبعدأحدثاألعضاء،واليقبلردأومخاصمةجميعأعضاءالمحكمةأوبعضهمبحيثيقلعددالباقينمنهمعنسبعة".
2
عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص96ومابعدها.3
رائدصالحأحمدقنديل–الرقابةعلىدستوريةالقوانين–دراسةمقارنة–دارالنهضةالعربية–سنة2010م–ص.424
 حساممحفوظ– الموسوعةالدستورية الشاملةلجميعأحكامالمحكمةالدستوريةالعلياوقراراتهابالتفسيرمنذإنشاءالمحكمةوحتىآخرمايو1998م–بدوندارنشر–بدونسنةنشر–انظراألحكامالتالية -:
قرارالمحكمةالدستوريةالعليافيالطلبرقم2لسنة8قضائية(تفسير)الصادربتاريخ1988/5/7م–ص .812قرارالمحكمةالدستوريةالعليافيالطلبرقم1لسنة13قضائية(تفسير)الصادربتاريخ1992/1/4م–ص .823قرارالمحكمةالدستوريةالعليافيالطلبرقم1لسنة15قضائية(تفسير)الصادربتاريخ1993/1/30م–ص826و .829-قرارالمحكمةالدستوريةالعليافيالطلبرقم1لسنة17قضائية(تفسير)الصادربتاريخ1995/7/3م–ص830ومابعدها.
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كما وقضت المحكمة الدستورية بأن طلب التفسير التشريعي ال يقيم خصومة قضائية يتنازع

أطرافها حقوقاً يطلبونها أو يجحدونها وال يتم الفصل فيه على ضوء طلباتهم الختامية التي تؤيدها
وسائل دفاعهم التي يتكافؤون في أسلحتها . 1
بناء على ما سبق ال يمكن الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر المحكمة الدستورية لطلب التفسير
ً
ألنه ال يثير أي خصومة قضائية اثناء النظر فيه .
 ثالثاً  :الفصل في تنازع االختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات االختصاص القضائي ،
والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة

من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي واآلخر من جهة أخرى منها .

قد يكون تنازع االختصاص ايجابي أو سلبي فالتنازع اإليجابي يتمثل في قيام خصومة قضائية

أمام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات االختصاص القضائي وذلك عن موضوع واحد

وال تتخلى أحدهما عن نظرها ،وقد يكون تنازع سلبي يتمثل في أن كال الجهتين القضائيتين أو الهيئتين

ذات االختصاص القضائي قد تخلتا عن نظرها باعتبارها غير مختصة بذلك . 2

ويشترط لصحة دعوى تنازع اإلختصاص عدم وقوع التنازع بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية

واحدة واال فإنه يتخلف مناط قيام التنازع الذي ينعقد للمحكمة الدستورية العليا والية الفصل فيه  ،ليكون

الفصل فيه معقوداً للمحاكم العليا لهذا الدرجة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن . 3

أما مناط دعوى الفصل في تنازع تنفيذ حكميين نهائيين متناقضين تتمثل في التنازع حول تنفيذ

أكثر من حكم نهائي قابل للتنفيذ قد فصال في دعوى واحدة على نحو مختلف بحيث يتعذر تنفيذهما

1

 سميريوسفالبهى– مناختصاصاتالقاضيالدستوري– دراسةمقارنةبينمصروقطر– الطبعةاألولى– مطابعروزالوسف–سنة2009م–ص،117دعاءمحمدابراهيمبدران–المرجعالسابق–هامشص163ومابعدها،أنظركذلكحكمالمحكمةالدستورية
العلياالمصريةحيثقضتباآلتي":وحيثإنماتقدممؤداه،أنهفيماخالالشروطالتيقيدبهاقانونالمحكمةالدستوريةالعليااختصاصها
فيمجالالتفسيرالتشريعي –كتلكالتيتتعلقبأهميةالنصوصالقانونيةالتيتتولىتفسيرها ،وإثارتهاخالفاًحولتطبيقهايقتضىتدخلها
لضبطمعانيهاعلى ضوءإرادةالمشرعتوحيداً لمدلولها – فإنالمحكمةالدستوريةالعليا تحلمحل السلطةالتشريعية ذاتهافي مباشرتها
لمهمتهاهذه ،وهىبذلكتلتزمبضوابطهافي مجالهذاالتفسير،فاليكونتدخلهابالتفسيرالتشريعي تحريفا ًللنصوصالقانونيةعنمعناها
إفسادا ًلمقاصدها ،وهىكذلكالتقومبهذاالتفسيرباعتبارهمسألةأوليةيقتضيهاالفصلفى خصومةقضائية يناضلأطرافهامنأجلتقرير
الحقوقالمدعىبهاأونفيهابليستقلتماما ًعنها ،باعتبارأنمبناه صونالنصوصالقانونيةممايُلبسمعانيهابغيرهالضمانأنيستقيم
تطبيقهافيمواجهةالمخاطبينبهافالتتعددتأويالتها،....،وإذكانطلبالتفسيرالتشريعي-محدداًعلىضوءالخصائصالتيينفردبها
 اليقيم خصومةقضائية يتنازعأطرافهاحقوقا ًيطلبونهاأويجحدونها ،وال يتمالفصلفيهعلىضوءطلباتهمالختاميةالتي تؤيدهاوسائلدفاعهمالتي يتكافؤونفي أسلحتها"– حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 2لسنة 17قضائية(تفسير)الصادربتاريخ
1995/10/21م–تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2020/2/10م–الساعة1:10صباحا ً–
عبرالرابطالتالي.http://www.sccourt.gov.eg:
2
عمرحمزةالتركماني–القضاءالدستوريفيفلسطين–المرجعالسابق–ص102ومابعدها.3
-سميريوسفالبهى–المرجعالسابق–ص.14
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معاً  ،وهدف هذه الدعوى هو تعيين الحكم األولى بالتنفيذ وهو الحكم الصادر من الجهة المختصة

أصالً . 1

ويشترط في الحكمين صدورهما من محكمتين قضائيتين مستقلتين وظيفياً بحيث يكون أحدهما

صادر من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والحكم اآلخر صادر من

جهة أخرى منها . 2

والتكييف القانوني لدعوى تنازع االختصاص ودعوى التنازع حول تنفيذ حكمين متعارضين هو

أن هذه الدعوى ال تعتبر طريقاً للطعن في الحكمين محل التنازع االيجابي أو السلبي أو المتناقضين
وأن المحكمة الدستورية العليا حينما تنظر الدعوى ال تمتد واليتها إلى فحص مدى مطابقة هذين
الحكمين المتنازعين للقانون وتصحيحهما وتقويمهما وانما يقتصر بحثها عند الفصل في دعوى تنازع
االختصاص الوظيفي أو التنازع على تنفيذ الحكمين المتناقضين على تحديد أي الجهات القضائية

المتنازعة هي المختصة في الفصل في النزاع أو أي الحكمين المتناقضين صدر من الجهة التي لها

والية الحكم في النزاع فيكون أولى بالتنفيذ . 3

وفي هذا المقام ال تتطرق المحكمة الدستورية لبحث موضوع الدعوى محل التنازع إال بالقدر

الذي تستلزمه وظيفتها في فض التنازع

4

 ،حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية على ذلك

فجاء في أحد أحكامها اآلتي " :حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر األوراق
تتحصل – بالقدر الالزم للفصل في الدعوى  -في أن . 5 " ....

ويتضح مما سبق أن المحكمة الدستورية وفي سبيل فض تنازع االختصاص تبحث في موضوع

الدعوى ليس للفصل فيه بل لمعرفة ماهية النزاع الموضوعي لتحديد الجهة المختصة قانوناً بالفصل فيه
وعليه ال يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر المحكمة الدستورية لدعوى تنازع االختصاص
ودعوى تنازع تنفيذ األحكام النهائية المتناقضة ألنها ليست محكمة موضوع .

1

 عبد العزيز محمد سالمان – المرجع السابق – ص   ، 308وهذا ما إستقر عليه القضاء الدستوري المصري حيث قررت المحكمةالدستوريةالمصريةالعلياأن":قضاءهذهالمحكمةقدجرىعلىأنالتناقضالذىيستنهضواليةالمحكمةالدستوريةالعلياللفصـــــــلفيه
وفقًالنصالبندثالثا ًمـنالمادة()25منقانونهاالمشارإليه ،هوذلكالذىيقومبينحكميننهائيينصادرينمنجهتينقضائيتينمختلفتين،
إذاكانامتعامدينعلىمحلواحد ،وحسماموضوعالنزاعفي جوانبهكلهاأوبعضها ،وتناقضابحيثيتعذرتنفيذهمامعا ً"–حكمالمحكمة
الدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم36لسنة38قضائية(تنازع)الصادربتاريخ2018/5/5م–تمرفعالحكممنالموقعاإللكتروني
للمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2020/2/5م–الساعة7:50مسا ًء–عبرالرابطالتالي.http://www.sccourt.gov.eg:
2
محمدنصرالدينكامل–المرجعالسابق–ص411ومابعدها،انظركذلكعمرحمزةالتركماني–القضاءالدستوريفيفلسطين–المرجعالسابق– ص، 110أنظركذلكح كمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2018/7قضية 1لسنة4
قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2019/1/28م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/2/19م–العدد .152
3
محمدنصرالدينكامل–المرجعالسابق–ص380ومابعدها،انظركذلكعمرحمزةالتركماني–القضاءالدستوريفيفلسطين–المرجعالسابق–ص.111
4
عبدالعزيزمحمدسالمان–المرجعالسابق–ص .3095
 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 15لسنة 16قضائية(تنازع)الصادربتاريخ1995/9/2م – تمرفعالحكممنالموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2020/2/7م – الساعة  5:10مسا ًء – عبر الرابط التالي :
.http://www.sccourt.gov.eg
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 رابعاً  :الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ األحكام والق اررات الصادرة عنها .
إن منازعة تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية هي منازعة يثيرها كل ذي صفة في تنفيذ حكم صادر

من المحكمة الدستورية العليا لم يبدأ تنفيذه بعد أو بدأ ولم يتم  ، 1فقوام منازعة تنفيذ الحكم الصادر من

المحكمة الدستورية أن يكون تنفيذ حكمها لم يتم وفقاً لطبيعته بل إعترضته عوائق تحول قانونياً –
بمضمونها أو بأبعادها – دون إكتمال مداه وتعطل بذلك جريان آثاره كاملة . 2
ومن حيث موضوع ومحل دعوى منازعة تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية هو عوائق التنفيذ

القانونية  ،فالغاية من دعوى منازعة التنفيذ هو إنهاء اآلثار القانونية المالزمة لتلك العوائق أو الناشئة
عنها أو المترتبة عليها  ،وفي حكم آخر للمحكمة الدستورية العليا المصرية قررت بأن عوائق التنفيذ

القانونية هي المسألة الكلية التي يدور حولها طلب إزالتها . 3

وقد إشترطت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية عدة شروط لبسط واليتها للفصل في

المنازعات المتعلقة بتنفيذ األحكام والق اررات الصادرة عنها وأولى هذه الشروط تتعلق بالعائق الذي يعيق

تنفيذ الحكم الدستوري وهو أن يكون سنداً تنفيذياً قابالً للطرح للتنفيذ أي يكون قد إستنفذ طرق الطعن
كافة وأن يعطيه القانون هذه الصفة التنفيذية بحيث يكون قابالً للتنفيذ لدى دوائر التنفيذ المختصة ،
وثانيهما  :أن يسبق وجود السند التنفيذي صدور حكم من المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية

القانون الذي أسست محكمة الموضوع حكمها عليه ما يشكل حال تنفيذه عقبة تحول دون ترتيب آثار

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية القانون الذي صدر بمقتضاه حكم قضائي الحق ،

وعند تحقق تلك الشروط تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم اإلعتداد بالحكم القضائي المخالف

لحكم المحكمة الدستورية .4

يتضح مما سبق أن المحكمة الدستورية أثناء نظرها لدعوى منازعة تنفيذ أحكامها ال تعتبر

محكمة موضوع ألن محل هذه الدعوى هو عوائق التنفيذ القانونية سواء كانت حكم قضائي أو تشريع
وغايتها هي إزالة تلك العوائق وعليه ال يجوز الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر هذه الدعوى تأسيساً على
عدم وجود خصومة قضائية فعلية في هذه الدعوى .

1

رفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص517ومابعدها.2
سميريوسفالبهى–المرجعالسابق–ص،52انظركذلككنوزمصرلألحكام–الجزءالثاني–ص،923انظركذلكرفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص519ومابعدها.
3
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص232ومابعدها.4
 حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2019/7قضية  3لسنة  4قضائية (دستورية) الصادر بتاريخ2019/4/15م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/5/15م–العدد .155
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 خامساً  :الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها .
هذا االختصاص تم النص عليه في الدستور المصري لسنة 2014م  ،وضمن قانون المحكمة

الدستورية العليا المصرية  ،أما المشرع الدستوري الفلسطيني لم ينص على هذا االختصاص في

القانون األساسي بل تم النص عليه في المادة ( )9من قانون تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطيني
وسبق بيان ذلك .

وتعتبر المنازعات المتعلقة بشئون أعضاء المحكمة الدستورية من المنازعات الموضوعية وعليه

يجوز الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها قاضي موضوع ال جهة رقابة

دستورية طبقاً لنص المادة ( )16من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا المصرية
إثارة الدفع بعدم دستورية نص قانوني أثناء نظر دعوى أحد أعضاء المحكمة الدستورية . 2
1

 ،وعليه يجوز

وقد تم الدفع بعدم الدستورية بالفعل أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية كقاضي موضوع في

المادة (/4أ) من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم ( )64لسنة 1979م الخاص بنظام صندوق
الخدمات الصحية واالجتماعية ألعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها وقررت المحكمة مخالفة
النص المذكور ألحكام الدستور . 3

وبتحليل نص المادة ( )16من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا المصرية باإلستناد إلى

قررات إدارية
حكم المحكمة الدستورية السابق فإن المحكمة الدستورية بواسطة لجانها المختصة تصدر ا
1

رفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص،369وانظركذلكفتحيفكري–المرجعالسابق–ص.2722
محمدماهرأبوالعنين–المرجعالسابق–ص.4843
 فتحيفكري – المرجعالسابق – ص 273ومابعدها  ،أنظركذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفقررتاألتي "حيثإنالوقائع -علىماتبينمنصحيفةالطلبوسائراألوراق -تتحصلفي أنالطالبأقامالطلبالماثلأمامهذهالمحكمة،وقالشرحا ًلهإنه
عينمستشاراًبالمحكمةالعليابقراررئيسالجمهوريةرقم 222لسنة1970م الصادرفي  7فبرايرسنة 1970وانتهتخدمتهبهاببلوغه
ُ
سنالتقاعدإعتبارا من1977/9/13م ،وبلغتمدةخدمتهفي الهيئاتالقضائية -طبقاللثابتبملفخدمته -ثمانيةوثالثينعاماوثالثة
أشهر  ،وقد سرى في  حقه نظام صندوق الخدمات الصحية واالجتماعية ألعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها
الصادربقراررئيسالمحكمةرقم 64لسنة1979م،حتىعينفي  1986/5/29عميدا ًلمعهدالدراساتاإلسالميةفحجبعنهالصندوق
خدماته استنادا إلى المادة (/4أ) من نظامه  ،كما امتنع عن صرف المبلغ الشهري اإلضافي المقرر بالمادة  21مكررا ً ( )1من هذا
النظاموالمضافةإليهبقراررئيسالمحكمةرقم 7لسنة1986م ،ودفعالطالببعدمدستوريةهذينالنصين؛تأسيساعلىمخالفتهماأحكام
المواد49،41،40،34،32،13منالدستور.وبمذكرتهالختاميةقصرالطالبطلباتهالموضوعيةعلىأحقيتهفياالنتفاعبخدمات
الصندوقبمافي ذلكالمبلغالشهري اإلضافي منتاريخحجبهاعنهإلى 30إبريلسنة1998م ،وحيثإنهيئةقضاياالدولة دفعتبعدم
قبولالشقالدستوري منالطلبقوالً بأنهاليعدوأنيكوندعوىبعدمالدستوريةأقيمتبالطريقالمباشربالمخالفةلألوضاعالتي رسمها
قانونالمحكمةالدستوريةالعليا،وحيثإنهذاالدفعمردودبأنالبينمنالمادة16منقانونالمحكمةالدستوريةالعلياالصادربالقانونرقم
48لسنة1979م-علىماجرىبهقضاءهذهالمحكمة-أنهااختصتهادونغيرهابالفصلفيالمسائلالتيحددتهاحصراباعتبارهاأولى
من غيرها ببحثها  ،وإصدار حكم فيها لتعلقها بأعضائها والمستحقين عنهم في الشئون التي تعنيهم مباشرة  ،وقوامها الطلبات الخاصة
بمرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك القرارات اإلدارية النهائية الصادرة في أي شأن من شئونهم سواء تعلق األمر بطلب إلغائها أم
بالتعويضعنها؛تفصلالمحكمةالدستوريةالعليافيتلكالمسائلبوصفهامحكمةموضوعتقصياًللعناصرالواقعيةللنزاعالمعروضعليها
،ومايتصلبهامنالقواعدالقانونيةالتيينبغي تطبيقهافيشأنهذاالنزاع.وعليهاقبلالخوضفيهأنتفصلفيالمسائلالدستوريةالتي
يطرحهاالخصمعليهامنخاللدفع بعدمالدستورية تقدرجديته ؛ولماكانذلكوكانتقديرالمحكمةالدستورية العليا  -بوصفهامحكمة
موضوع-لجديةالمسائلالدستوريةالتي  تضمنتهاصحيفةالطلبالماثلقداقتضاهاأنتحيلهاإلىهيئةالمفوضينبهاالستيفاءعناصرها،
وكانتهيئةالمفوضينقدقامتبتحضيرهذهالمسائلوقدمتتقريراًبرأيهافيها،فإنهذاالدفعيكونفيغيرمحلهجديرا ًبالرفض"–أنظر
حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 1لسنة 19قضائية(طلباتأعضاء)الصادربتاريخ2000/2/5م– تمرفعالحكم
من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2020/2/2م – الساعة  8:20مسا ًء – عبر الرابط التالي :
.http://www.sccourt.gov.eg
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تتعلق بشئون أعضائها  ،وعليه ال يجوز الدفع بعدم الدستورية أثناء إنعقاد أحد لجانها كجهة إدارية
إلصدار ق اررات فردية بحق أحد أعضائها بل يتم الدفع بعدم الدستورية أثناء نظر طلبات إلغاء هذه

الق اررات اإلدارية النهائية بإعتبارها جهة قضاء إداري  ،أو أثناء إنعقادها للفصل في طلبات أعضائها .

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن دعوى الصالحية والمخاصمة من اختصاص
المحكمة الدستورية ذاتها وتعتبر كمحكمة موضوع

1

 ،وقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية

باألتي " :أن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها  ،تتولى دون غيرها الفصل في

كافة الدعاوى والطلبات المتعلقة باختصاصاتها بما في ذلك الدعوى المتعلقة بمخاصمة أعضائها"

2

،

وبالرجوع لألحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المصرية المتعلقة بمخاصمة قضاة محكمتها

نجد أنها تبحث في مسألة أخرى تتعلق بوجود غش أو خطأ مهني جسيم وما يترتب على ذلك من
تعويض وليس مسألة فحص الدستورية ، 3لذلك فإنها تنعقد لتصدر أحكامها في هذا الشأن بإعتبارها

محكمة موضوع .

وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكماً مفصالً حول إجراءات وشروط دعوى المخاصمة وذلك
في دعوى دستورية إتصلت بها بطريق الدفع بعدم الدستورية في دعوى مخاصمة وكان الدفع ينحصر
بالطعن بعدم دستورية النصوص الحاكمة للمخاصمة  ،فحددت المحكمة الدستورية إجراءات دعوى

المخاصمة بالتالي  ..... " :أن الفصل فيها يتم على مرحلتين أوالهما  :مرحلة الفصل في تعلق

أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها  ،وثانيتهما  :مرحلة الفصل في موضوعها – إذا ُقضى
بجواز المخاصمة – إما برفضها ،أو بصحتها ومن ثم بطالن تصرف القاضي والحكم عليه

1

محمدماهرأبوالعنين–المرجعالسابق–ص.4842
حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم1لسنة27قضائية(مخاصمة)الصادربتاريخ2005/5/8م–تمرفعالحكممنالموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2019/9/1م – الساعة  3:30مسا ًء – الرابط التالي :
.http://www.sccourt.gov.eg
3
 قضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةباآلتي ":حيثإنالمخاصمةالراهنةتقومعلىنسبةالخطأالمهني الجسيمللسادةالمستشارينالمخاصم ضدهم ،وذلكمنوجهيناألول:أنالحكمموضوعالمخاصمة صدربالمخالفةلحجيةاألمرالمقضي بهالثابتةلمنطوقالحكم
الصادرمنالمحكمةالدستوريةالعليابجلسة2000/7/8فيالدعوىرقم11لسنة13قضائية"دستورية"واألسبابالمكملةله،والثاني:
أنهذاالحكماعتنقتفسيرا ً لنصالمادة()88منالدستورقبلتعديلهاطبقا ً لنتيجةاالستفتاءالذىأ ُجرىبتاريخ 2007/3/26اليتفقمع
إرادةالمشرعالدستوري وماقصدهمنه،والمعماخلصتإليهالمحكمةبحكمهاالصادرفي الدعوىسالفةالذكر،وحيثإنه مردود :
أوالً -:أنالخطأالمهني الجسيمكأحداالحوالالتي يجوزمعهامخاصمةالقضاةطبقا ًلنص المادة()494منقانونالمرافعات ،هوالذى
يُوصفبالخطأالفاحشالذىالينبغي أنيتردىفيهالقاضي ،واليفرقهذاالخطأفي جسامتهعنالغشسوىكونهأوتىبحسننية،فهو
يمثلأعلىمدارجالخطأالذىينطويعلىأقصىدرجاتاإلهمالفي أداءالواجب ،أي  أنهالخطأالذىيكونارتكابهنتيجةغلطفاضحأو
إهمالمفرط ،ماكانالقاضي ليقعفيهلواهتمبواجباتهاالهتمامالعادي ، ......ومن ثميكونماخلصإليهالحكمموضوعالمخاصمةفي
هذاالشأنقائماًعلىاعتباراتتكفىحملهعلىماانتهىإليه،وتكونمخالفةالمخاصملهفيخصوصتحديدنطاقالحجيةالثابتةلهذاالحكم
محضخالفحولمسألةقانونيةالقولالحاسمفيهاللمحكمة،بمايخرجعننطاقالخطأالمهنيالجسيمكماحددتهالمادة()494منقانون
المرافعات،واليصح–بالتالي -سببا ًإلقامةدعوىالمخاصمةقبلالسادةالمستشارينالمخاصمضدهم ....،ثالثا ً:أنالمحكمةالدستورية
العليابحكمموقعهامنالدستور،الذىوسدتهلهاالمادة()175منه،باعتبارهاالحارسةعلىأحكامهوالقوامةعلىالشرعيةالدستورية،هي
التيلهاالقولالفصلفيتفسيرنصوصالدستور،.....ولذلككانأمراًمقضيا ًأنيكونماتستظهرههذهالمحكمةمننصوصالدستورهو
التفسيرالصحيح لهابالمعقبعليهافيه،.......وبالتالي فإنماانتهتإليهفي هذاالخصوصيخرجعندائرةالخطأالمهني الجسيمالذى
عنتهالمادة()494منقانونالمرافعات"–حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم1لسنة30قضائية(مخاصمة)الصادر
بتاريخ2008/8/24م– تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2020/1/11م– الساعة6:15
صباحاً–الرابطالتالي .http://www.sccourt.gov.eg:
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بالتعويضات والمصاريف  ،وقد حدد المشرع حاالت وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر ،ومن

بينها ارتكاب الغش أو الخطأ المهني الجسيم ،والمقصود بالغش هو ارتكاب القاضي الظلم عن قصد

بدافع المصلحة الشخصية أو الكراهية ألحد الخصوم أو محاباة الطرف اآلخر ،أما الخطأ المهني

الجسيم فهو الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من اإلهمال في أداء الواجب  ،ويكون
ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان لينساق إليه لو إهتم بواجبه االهتمام العادي  ،أو يكون بسبب إهماله

طا يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ األساسية للقانون  ،ومن ثم ال ُيعتبر
إهماالً مفر ً
خطأً مهنياً جسيماً فهم القاضى للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح و الفقهاء ،وال
تقديره لواقعة معينة أو إساءة االستنتاج أو الخطأ في استخالص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور
األسباب ،وعليه يخرج من نطاق هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان

النظر واالجتهاد في استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف في ذلك أحكام القضاء

وآراء الفقهاء  ......... ،ولهذا رتب المشرع على القضاء بعدم جواز المخاصمة أو رفضها الحكم
على طالب المخاصمة بالغرامة ومصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه  ،وفى مقابل ذلك

رتب على القضاء بصحة المخاصمة الحكم على القاضي المخاصم ببطالن تصرفه والزامه
بالتعويضات والمصاريف" .1

أما بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية فأصبح ال يجوز لها نظر دعوى المخاصمة

ألنه قد تم إلغاء نص المادة ( )15من قانون التشكيل المنظم لجواز مخاصمة القاضي الدستوري ،لذلك

يجب تعديل القانون مجدداً واعادة العمل بنص المادة المذكور حتى يبقى من الممكن تدارك العيوب
التي قد تلحق بالحكم الدستوري إن كان سببها األخطاء المهنية الجسيمة للقضاة ،كما أن إعدام هذه
الوسيلة قد يؤدي لفساد مرفق القضاء الدستوري وصدور بعض أحكامه وفقاً لألهواء السياسية .

كما ويندرج تحت هذا االختصاص تولي المحكمة المسائلة التأديبية ألعضائها وقد جعل قانون
تشكيل المحكمة الدستورية العليا المصرية في المادة ( )19أمر الفصل بالتأديب للجمعية العامة فيها
منعقدة كمحكمة تأديب ولها أن تسمع دفاع العضو وتحقق في دفاعه وتصدر حكمها بالبراءة أو

اإلحالة للتقاعد ويكون حكمها نهائياً غير قابل للطعن  ،2وكذلك رتب قانون تشكيل المحكمة الدستورية

العليا الفلسطيني فيما يتعلق بهذا الخصوص نفس األحكام السابقة ضمن المادة ( )16منه .

1

حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم178لسنة32قضائية(مخاصمة)الصادربتاريخ2015/2/14م–تمرفعالحكممن الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2020/1/14م – الساعة  11:40مساءا ً – الرابط التالي :
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 سادساً  :البت في الطعن بفقدان رئيس الدولة لألهلية القانونية .
سبق إيراد النصوص المتعلقة بهذا االختصاص الذي تنفرد به المحكمة الدستورية العليا

الفلسطينية دون المصرية لعدم النص على اختصاصها بذلك في الدستور أو قانونها .

إن النصوص القانونية لم تنظم كيفية ممارسة هذا اإلختصاص سواء من حيث وسيلة إتصال
المحكمة الدستورية بالطعن أو إجراءاته أو الجهة المخولة بتقديمه ،عالوة على أن عبارة األهلية
القانونية جاءت عامة مطلقة مما يفسح المجال أمام تطبيق القواعد واألحكام العامة المتعلقة باألهلية. 1

ويقصد باألهلية صالحية القيام بأمر من األمور  ،ويقصد بها قانوناً  :هي صالحية الشخص
لكسب الحقوق وتحمل اإللتزامات وابرام التصرفات القانونية وتحمل ما يترتب عليها من آثار سواء
كانت كسب الحقوق أو تحمل اإللتزامات  ،واألهلية نوعان أهلية الوجوب  :وهي قدره الشخص على

إكتساب الحقوق وتحمل اإللتزامات  ،وأهلية األداء  :وهي قدره الشخص على إبرام التصرفات القانونية
بشكل يعتد به القانون وهي ال تثبت إال إذا ثبتت له أهلية الوجوب . 2

وبالرجوع للقانون المدني المطبق بقطاع غزة رقم ( )4لسنة 2012م نجد أنه نص على األهلية
في المادة ( )1/53حيث نصت على  " :كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية  ،ولم يحجر
عليه يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه المدنية"  ،وبالتالي فإن األهلية تثبت للبالغين سن الرشد مالم
يتم الحجر عليهم بسبب فقدانهم لقواهم العقلية  ،لذلك ينحصر بحثنا في هذا المقام على الحجر وأسبابه

ألنه موازياً لتقرير فقدان رئيس الدولة لألهلية القانونية .
وبالرجوع لمجلة األحكام العدلية نجدها قررت أن الحجر هو  :منع شخص مخصوص عن

تصرفه القولي ال الفعلي  ،ألن الحجر عن الحكميات دون الحسيات ونفوذ القول حكمي أال ترى أنه

ُيرد وال يقبل والفعل حسي ال يمكن رده بعد وقوعه فال يتصور الحجر عنه . 3

كما أن القانون المدني المطبق في قطاع غزة نص على الحجر فقرر أن الحجر على المجنون

والمعتوه وذو الغفلة والسفيه ال يتم إال بواسطة المحكمة وُيرفع الحجر عنهم وفقاً للقواعد واإلجراءات
المقررة في القانون  ، 4كما تم بيان أن إجراءات الحجر وادارة أموال المحجورين واستثمارها والتصرف

1

محمدعبدهللاأبومطر–الوسيطفينظمالرقابةالدستورية–المرجعالسابق–ص.3092
موسىسلمانأبوملوح–المدخللدراسةالقانون–نظريةالحق–الكتابالثاني–الطبعةالثانية–1996م–ص .333
سليمرستمباراللبناني–شرحالمجلة–المرجعالسابق–المادة(941و944و945و–)946ص534ومابعدها.4
نصتالمادة() 110منالقانونالمدنيالفلسطينيالمطبقبقطاعغزةرقم()4لسنة2012معلىاآلتي ":المجنونوالمعتوهوذوالغفلة
والسفيهتحجرعليهمالمحكمةوترفعالحجرعنهموفقاًللقواعدواإلجراءاتالمقررةفيالقانون".
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فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالوالية والوصاية والقوامة تتم وفقاً للقانون  ، 1وهذا يثير التساؤل
حول المحكمة المختصة بذلك والقانون المطبق أمامها ؟؟
طبعاً تختص المحاكم الشرعية االبتدائية بإصدار ق اررات الحجر وفقاً للقوانين الشرعية المعمول

بها وتصدر أحكامها إما بالحجر فقط واما بالحجر وتعيين قيم عليه  ،ويتم االثبات بتقرير طبي مبدئي

وبإقرار المدعى عليه فإن أنكر فيحال للطبيب المختص لفحصه واعداد تقرير مؤيد بشهادته . 2

ولكننا نرى وجود اختالف في الغاية من إصدار قرار الحجر من المحاكم الشرعية صاحبة

االختصاص األصيل والغاية من البت في فقدان أهلية رئيس الدولة  ،فالحالة األولى  :تهدف للحجر

لمنع المحجور عليه من نفاذ تصرفاته القولية وصاحب الحق في رفع الدعوى هم ورثته المستقبليين

حتى ال ينالهم الضرر من تصرفاته  ،أما الحالة الثانية  :فإن الهدف منه هو تقرير شغور منصب
رئيس السلطة الوطنية فصاحب المصلحة هو المجلس التشريعي وذلك تطبيقاً لنص المادة (/37ج)
من القانون األساسي  ،والمادة رقم ( )5/24من القانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني ،

وقد يكون ألسباب أخرى سياسية بحتة إذا كان الرئيس في موقف ال يسمح له مزاولة مهامه بحرية
مطلقة ومثال ذلك تعرض الرئيس لإلختطاف أو الوقوع في األسر ومثال ذلك ما حدث مع الرئيس

الراحل ياسر عرفات إبان فرض الحصار عليه في مقر الرئاسة بمقاطعة رام هللا .

مما سبق يتضح أن من األسباب الموجبة للحجر بسبب نقص األهلية أو إنعدامها والتي من

الممكن أن تصيب رئيس الدولة ومن الممكن أن تؤدي لشغور منصبه هو الجنون والعته والسفه والغفلة

 ،لذلك نرى أن البت في مسألة الحجر على فاقدي األهلية مسألة موضوعية بحته تختص بها المحاكم

الموضوعية الشرعية  ،لذلك نرى بأن المحكمة الدستورية عند إنعقادها للنظر في هذا اإلختصاص

المنعقد لها بنص القانون األساسي وقانون تشكيلها فإنها تنعقد كمحكمة موضوع ويجوز بالتالي الدفع
بعدم الدستورية أمامها إن وجد مقتضى قانوني لذلك .

عالوة على ذلك فإن قانون مكافحة الفساد قرر أحكاماً تتعلق برئيس الدولة إذا وجدت ضده

شبهات للفساد بحيث يختص النائب العام أو رئيس هيئة مكافحة الفساد بتقديم طلب تمهيدي إلى
المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية للبحث في أهليته القانونية وفقاً ألحكام القانون األساسي ،كما

1

 نصت المادة ( )114من القانون المدني الفلسطيني المطبق بقطاع غزة رقم ( )4لسنة 2012م على اآلتي  " :تبين القوانين واللوائحاإلجراءات التي تت بع في الحجر على المحجورين وإدارة أموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالوالية
والوصايةوالقوامة"
2
 ربحيمحمودالقصراويالتميمي– بحثبعنوانالحجرواالجراءاتالمتبعةفيدعوىالحجر– بدوندارنشر– سنة2017مص4ومابعدها.
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يتولى النائب العام التحقيق مع رئيس الدولة وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظم القانون

تشكيلها. 1

ويرى الدكتور محمد عبد هللا أبو مطر أن نص المادة ( )12من قانون مكافحة الفساد يمنح

المحكمة الدستورية العليا حق البحث فقط في فقدان الرئيس ألهليته القانونية ولكن ال يمنحها حق

محاكمته واصدار حكم بذلك ألنها وفقاً لهذا النص غير مختصة قانوناً بذلك بل إن المحكمة المختصة
بذلك هي محكمة خاصة بشأن تلك الجرائم  ،وأن إحالة المادة المذكورة ألحكام القانون األساسي ال
يغير األمر ألن المادة أناطت أمر البحث في األهلية القانونية للمجلس التشريعي وللمحكمة الدستورية

معاً بناء على الطلب التمهيدي المقدم من رئيس هيئة مكافحة الفساد أو النائب العام مع أن المادة
( )37من القانون األساسي لم تمنح المجلس التشريعي هذه الصالحية بل منحته الموافقة على قرار
المحكمة الدستورية العليا بأغلبية ثلثي أعضائه . 2

إن نص المادة ( )12من قانون مكافحة الفساد يثير صعوبة في التطبيق بسبب إختصاص
المحكمة الدستورية فقط بالبحث في مسألة األهلية لمجرد وجود شبهات أما المحكمة الخاصة تختص
بمحاكمة الرئيس على جرائم الفساد لوجود شبهات أيضاً  ،فهل إختصاص المحكمة الدستورية معلق

على صدور حكم من المحكمة الخاصة أم العكس ؟

لقد جاءت صياغة المادة ( )12غير دقيقة ألنه ليس من المتصور أن مجرد وجود الشبهات
وتقديم طلب للمحكمة الدستورية من الجهة المختصة سيؤدي إلى تحريك إختصاصها لسببين ،األول

منهما  :أن تطبيق المادة المذكورة سيؤدي في النهاية إلزدواجية التقاضي في نفس الوقت بمسألة واحدة
إلختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في األهلية بناء على الشبهات مثلها في ذلك مثل المحكمة

الخاصة بجرائم الفساد وأن من شأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية إلزام المحكمة الخاصة نظ اًر
لطبيعة الحجية المطلقة ألحكام المحكمة الدستورية  ،والسبب الثاني منهما  :أن تطبيق المادة المذكورة

سيؤدي أيضاً إلى تناقض األحكام في حالة صدور الحكم عنهما في وقت متزامن .
لذلك نحن نؤيد ما ذهب إليه الدكتور محمد أبو مطر وندعمه بحجة إضافية مفادها أن إنشاء

المحكمة الدستورية تم بموجب القرار بقانون رقم ( )57لسنة 2016م الصادر بتاريخ 2016/3/31م ،
تال ذلك تعديل قانون مكافحة الفساد رقم ( )1لسنة 2005م بموجب القرار بقانون رقم ( )18لسنة

1

 نصتالمادة()12منقانونمكافحةالفسادعلىاآلتي -1":إذاتبينلرئيسالهيئةأوالنائبالعاموجودشبهاتفسادمنقبلرئيسالسلطةالوطنيةالفلسطينيةيتقدمبطلبتمهيديإلىالمجلسالتشريعيوالمحكمةالدستوريةطالبا ًالبحثفياألهليةالقانونيةلرئيسالسلطة
وفقالألصولالواردةفيالقانوناألساسي  -2،يوقفرئيسالسلطةالوطنيةعنممارسةمهاممنصبهبمجردتوجيهاالتهام،ويتولىرئيس
المجلسالتشريعيمهامرئيسالسلطةالوطنيةمؤقتالحينالفصلفياالتهام،ويتولىالنائبالعامإجراءاتالتحقيق،وتكونمحاكمةرئيس
السلطةالوطنية أماممحكمةخاصةينظمالقانونتشكيلهاوإجراءاتالمحاكمةأمامها،وإذاصدرحكمقطعيبإدانتهأعفيمنمنصبهمععدم
اإلخاللبالعقوباتاألخرىوفقاللقانون".
2
-محمدعبدهللاأبومطر–الوسيطفينظمالرقابةالدستورية–المرجعالسابق–هامشص.313
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2016م بتاريخ 2016/8/31م دون أن يتم تعديل أحكام المادة ( )12منه فيما يتعلق بهذا الخصوص

لتنسجم مع قانون المحكمة الدستورية والقانون األساسي مع األخذ بعين اإلعتبار وحدة الجهة التي
أصدرت الق اررين بقانون المذكورين أعاله  ،ويمكن معالجة ذلك بأن حكم اإلدانة الذي سيصدر بحق

رئيس الدولة من المحكمة المختصة بجرائم الفساد يعتبر أساساً لتحريك اإلختصاص الدستوري
للمحكمة الدستورية للبت في فقدان األهلية القانونية لرئيس الدولة عند تقديم طلب من رئيس هيئة

مكافحة الفساد أو النائب العام .
والجدير بذكره أن المادة (/37ج) من القانون األساسي والمادة ( )5/24من قانون تشكيل

المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني أوقفتا نفاذ حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن على موافقة
ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وهذا أمر محل نظر ألن تطلب موافقة المجلس التشريعي على حكم

المحكمة الدستورية فيه إعدام للحجية المطلقة ألحكام المحكمة الدستورية باعتبارها ملزمة للكافة
ولجميع سلطات الدولة بما فيها المجلس التشريعي  ،وعليه كان األجدر بأن يكون اختصاص المحكمة

الدستورية موقوف على تقديم طلب من صاحب المصلحة أال وهو المجلس التشريعي بعد الحصول

على األغلبية المطلوبة – أي يكون بالتنسيب مع المجلس التشريعي – وبعبارة أخرى فإن طريق

إتصال المحكمة الدستورية بهذه الدعوى يكون بطلب من المجلس التشريعي ليس أكثر ومتى إتصلت

المحكمة بدعواها المختصة بها وأصدرت حكمها كان له حجية مطلقة  ،1لذلك فمن األجدر تعديل

المادة (/37ج) من القانون األساسي والمادة ( )5/24من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا
الفلسطيني فيما يتعلق بهذا الشأن .
وعليه فإن إتصال المحكمة بهذا اإلختصاص سيكون بناء على طلب ُيقدم من المجلس
التشريعي كمستدعي وبشكل مباشر أمام المحكمة الدستورية ضد المستدعى ضدهما رئيس السلطة
الوطنية ومجلس الوزراء ممثالً برئيسه  ،ويترتب على ذلك إنعقاد المحكمة الدستورية كمحكمة موضوع

للنظر في موضوع الطلب وفقاً للبينات المقدمة أمامها  ،لذلك يصح الدفع بعدم الدستورية أمامها
بإعتبارها محكمة موضوع  ،وعلى المحكمة الدستورية أن تصدر حكمها في الطلب وال يكون نفاذ
حكمها موقوفا على موافقة أية جهة أخرى .

1

-منقولبتصرفعنالدكتور:محمدعبدهللاأبومطر–الوسيطفينظمالرقابةالدستورية–المرجعالسابق–ص317ومابعدها.
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المطلب الثاني
األحكام الخاصة بالدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية
بعد التعرف على الحاالت التي تنعقد فيها المحكمة الدستورية كمحكمة موضوع  ،يثور التساؤل

هل يتم الفصل مباشرة في المسألة الدستورية أم أنه يوجد أحكام خاصة تتقيد بها المحكمة الدستورية ؟؟

لقد حدد قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا المصري طرق اتصال المحكمة الدستورية

بدعواها أال وهي الدفع بعدم الدستورية واإلحالة والتصدي  ،أما القانون الفلسطيني فأضاف إليها

طريق الدعوى األصلية .

ونظ اًر لطبيعة المحكمة الدستورية واستقاللها عن جهات القضاء العادية  ،ولحجية أحكامها

المطلقة الملزمة للكافة ولجميع السلطات فيترتب على ذلك العديد من األحكام الخاصة التي تحكم عمل
المحكمة الدستورية باعتبارها محكمة موضوع وذلك على النحو التالي -:

 أوالً  :األحكام الخاصة بالدفع بعدم الدستورية .
إذا ُدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية أثناء إنعقادها كمحكمة موضوع للنظر في إحدى
االختصاصات المنوطة بها قانوناً  ،فإنه يجب عليها أوالً  :البت في جدية الدفع بالرفض أو القبول ،

ثانياً  :في حالة حكمها بقبول الدفع بعدم الدستورية يجب عليها أن تبدل ثوبها لتتحول من قضاء
موضوعي إلى قضاء دستوري بعد مراعاة اإلجراءات المقررة كإحالة المسألة الدستورية لهيئة المفوضين
إلعداد تقرير فيها . 1

وال يمكن أن يتم ذلك من المحكمة الدستورية إال بعد تقدير جدية الدفع فاتباع الطريق الذي

رسمه القانون لرفع الدعوى الدستورية يعتبر من األوضاع اإلجرائية التي تمثل شكالً جوهرياً يتعلق
بالنظام العام تغيا به المشرع مصلحة عامة فال تُرفع الدعوى الدستورية إال بعد إبداء دفع بعدم

الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته  ،وال تُرفع أيضاً إال في الميعاد الذي تحدده تلك المحكمة بما
ال يجاوز الميعاد المحدد قانوناً . 2
فهنا يجب أن تلتزم المحكمة الدستورية بحدود النص القانوني المنظم للدفع بعدم الدستورية ألنها

تعتبر من ضمن المحاكم التي قصدتها المادة (/29ب) من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا
1

فتحيفكري–المرجعالسابق–ص272ومابعدها.2
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المصري وكذلك المادة ( )3/27من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني  ،وذلك ألن كال
المادتين نصت على أن يثار الدفع من أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم  ،فكلمة المحاكم جاءت عامة
تستغرق كل المحاكم التي تنظر في خصومة قضائية .

ونظ اًر ألن المحكمة الدستورية العليا قد انعقدت كمحكمة موضوع  ،ففي هذا المقام يثور التساؤل
هل يمكن الطعن بقرار الجدية الصادر عنها ؟  ،وبعبارة أخرى إن أحكام المحكمة الدستورية وق اررتها

باتة وغير قابلة للطعن فيها فهل المقصود هنا هي األحكام والق اررات الصادرة عنها بصفتها محكمة
دستورية فقط أم تنسحب آثار ذلك أيضاً على أحكامها وق ارراتها الصادرة عنها بصفتها محكمة
موضوع؟

إن قانون المحكمة الدستورية العليا المصري والفلسطيني قر ار بأن أحكام المحكمة نهائية غير

قبالة للطعن فيها وأن أحكامها ملزمة لكافة السلطات ومن هذه السلطات السلطة القضائية  ،إضافة إلى

ذلك إن المحكمة الدستورية تستقل عن محاكم القضاء العادي وقد جاء قانون المحكمة الدستورية

المصري والفلسطيني خلواً من جواز الطعن باألحكام والق اررات الصادرة عنها كما أن القانونين لم ينظما
أي أحكام خاصة تتعلق بإنعقادها كمحكمة موضوع  ،كما أن صياغة القانونين المذكورين جاءت

فضفاضة تشمل حالتي إنعقادها سواء كمحكمة موضوع أو كمحكمة دستورية ،وعليه فإن األمر

ينسحب على جميع أحكامها وق ارراتها سواء بصفتها محكمة دستورية أم بصفتها االستثنائية كمحكمة
موضوع .
 ثانياً  :األحكام الخاصة باإلحالة من محكمة الموضوع .
إن األمر ال يقتصر فقط على الدفع بعدم الدستورية بل إن المحكمة الدستورية عندما تنعقد

كمحكمة موضوع فإنه إن تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو الئحة الزم للفصل في النزاع

الموضوعي المعروض عليها فهنا تُوقف الدعوى وتُحيل األوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية .

فيجب على المحكمة الدستورية أن تُبدل ثوبها لتتحول من قاضي موضوعي إلى قاضي دستوري
بعد مراعاة اإلجراءات المقررة كإحالة المسألة الدستورية لهيئة المفوضين إلعداد تقريرها . 1
وعلى الرغم من أن اإلحالة تكون من المحكمة الدستورية بصفتها محكمة موضوع فليس لها
النظر مباشرة في المسائل الدستورية بل يجب اتباع اإلجراءات التي تحكم اإلحالة واال كان قضاؤها
منعدم لصدوره من محكمة موضوعية غير مختصة بالفصل في المسألة الدستورية .

1



-فتحيفكري–المرجعالسابق–ص272ومابعدها.
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والسؤال الذي يثور في هذه الحالة  ،ماذا لو قضت المحكمة الدستورية بصفتها محكمة موضوع

في مسألة الدستورية دون مراعاة اإلجراءات المقررة لإلحالة  ،فمن هي الجهة المختصة بمراجعة هذا

القضاء الصادر عنها مع العلم أن المحكمة الدستورية ليست جهة طعن لألحكام الموضوعية ،

باإلضافة إلى أن أحكامها الصادرة عنها بصفتها محكمة موضوع نهائية وغير قابلة للطعن فيها ؟؟

نرى في هذا المقام أن قضاء المحكمة الدستورية بصفتها محكمة موضوع قد خالف صريح

قانون المحكمة الدستورية  ،وعليه فإن األمر ينحدر إلى خطأ مهني جسيم ال يمكن تداركه وذلك بسبب
عدم إمكانية الطعن على أحكامها  ،وعليه يثور في حق القاضي المسائلة التأديبية .

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بجواز مخاصمة القاضي الدستوري وفقاً لنص
المادة ( )2/147من قانون المرافعات إذا وقع بطالن في الحكم الدستوري بسبب توافر أحد أسباب
عدم الصالحية حيث يحق طلب إلغاء هذا الحكم وما يترتب عليه من وجوب إعادة النظر في موضوع

الدعوى الدستورية التي صدر فيها الحكم  ،1وبتطبيق ذلك على الحالة الفلسطينية عند إنعقاد المحكمة

الدستورية كمحكمة موضوع وفقاً لقانون أصول المحاكمات الفلسطيني 2فإنه يترتب على قبول دعوى
المخاصمة والقضاء للمدعي فيها بطلباته أث اًر هو الحكم على المدعى عليه بالتعويضات والمصاريف
وبطالن تصرفه  ،باإلضافة إلى وجوب إعادة النظر في الدعوى الموضوعية إن رأت المحكمة التي
تنظر دعوى المخاصمة أن الدعوى الموضوعية صالحة للحكم في موضوعها .

وحسب قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية فإنه لكي تصح دعوى المخاصمة يجب

تقديمها ضد جميع أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم واال كانت غير مقبولة . 3
 ثالثاً  :األحكام الخاصة بالتصدي .

يحظر على المحكمة الدستورية حال إنعقادها كمحكمة موضوع التصدي لفحص المسألة

الدستورية ألنها تكون في هذه الحالة غير مختصة بالفصل فيها  ،وعليه فإن رخصة التصدي ال يمكن
تصور إعمالها في هذه الحالة بل يحق للمحكمة الدستورية اإلحالة فقط  ،ولكن بعد تبديل ثوبها لتصبح

محكمة دستورية ،فهنا يحق لها التصدي للنصوص القانونية المرتبطة بالنصوص المطعون بعدم
دستوريتها والتي تتعلق بالنزاع الموضوعي .

1

فتحيفكري–المرجعالسابق–ص .2942
أنظرنصالمادة()153ونصالمادة() 2/160منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001موتعديالتهبالقانونرقم()5لسنة2005م.
3
-محمدماهرأبوالعنين–المرجعالسابق–ص.484
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وفي جميع الحاالت السابقة فإننا نرى بوجوب تنحية القضاة الذين ينظرون النزاع الموضوعي

وعدم إشراكهم في الهيئة القضائية الدستورية التي تفصل في المسألة الدستورية  ،فيجب تشكيل
المحكمة الدستورية العليا من قضاة لم ُيشاركوا في الفصل في النزاع الموضوعي .
 رابعاً  :األحكام الخاصة بالدعوى الدستورية األصلية .

لقد نص المشرع الفلسطيني دون المصري على وسيلة رابعة إلتصال المحكمة الدستورية بدعواها

أال وهي الدعوى األصلية  ،فإن تم رفع الدعوى األصلية مباشرة وتم تجاوز هيئة المحكمة الدستورية

المنعقدة باعتبارها محكمة موضوع فال تُقبل الدعوى الدستورية ألن القضاء الدستوري الفلسطيني كما
أوضحنا سابقاً قرر أولوية الدفع بعدم الدستورية على الدعوى األصلية فال تقبل الدعوى األصلية إال
بعد صدور حكم في الدعوى الموضوعية فقط مع العلم أن أحكامها باتة ال يجوز الطعن عليها بعكس

الدعاوي الموضوعية التي ينظرها القضاء العادي فُيشترط فيها إستنفاذ كافة طرق الطعن بأحكامها أو
صيرورة الحكم باتاً إلمكان رفع الدعوى الدستورية األصلية .
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الفصل الثالث
اآلثار المترتبة على الفصل بالدفع بعدم الدستورية
بعد انتهاء محكمة الموضوع من بحث موضوع الدفع بعدم الدستورية يجب عليها إصدار قرار

في الدفع بعدم الدستورية سواء برفضه أي تقدير عدم جديته أو بقبوله أي تقدير جديته واال كانت
الدعوى الدستورية غير مقبولة . 1

فقبول الدفع أو رفضه يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع  2حسب قناعته  ،وتُبنى
بناء على توافر الشروط الشكلية للدفع باإلضافة للشروط الموضوعية له
قناعته بجدية الدفع من عدمها ً

المتمثلة بتقدير الجدية والتحقق من توافر عناصرها .

فالسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ليست مطلقة بل تخضع لرقابة المحكمة األعلى في سلم

التدرج القضائي ما لم تكن أحكام المحكمة غير قابلة للطعن بها بالطرق العادية أو أن طبيعة أحكامها
ال يجوز الطعن بها كأحكام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة . 3
لذلك سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين هما -:
المبحث األول  /اآلثار المترتبة على رفض الدفع بعدم الدستورية .
المبحث الثاني  /اآلثار المترتبة على قبول الدفع بعدم الدستورية .

1

فتحيفكري–المرجعالسابق–ص .2662
إبراهيمسيدأحمد–المرجعالسابق–ص،62انظركذلكفتحيالوحيدي–المرجعالسابق–ص.1293
-صالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص،95انظركذلكفتحيالوحيدي–المرجعالسابق–ص.131
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المبحث األول
اآلثار المترتبة على رفض الدفع بعدم الدستورية
إن القرار الصادر عن محكمة الموضوع برفض الدفع مؤداه تقرير عدم جدية الدفع بعدم

الدستورية  ،ويترتب على ذلك أث اًر هو إلتزام محكمة الموضوع بالسير في الدعوى الموضوعية من

النقطة التي وصلت إليها .

ومن جهة أخرى تثور مسألة مدى جواز الطعن بالقرار الصادر برفض الدفع بعدم الدستورية ،

ومدى جواز الطعن به استقالالً أم مع الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية .
لذلك سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين كما يلي -:
المطلب األول  /إستئناف السير في الدعوى الموضوعية .
المطلب الثاني  /الطعن في القرار الصادر برفض الدفع بعدم الدستورية .

المطلب األول
إستئناف السير في الدعوى الموضوعية
بمجرد رفض الدفع وتقرير عدم جديته يجب على قاضي الموضوع السير في الدعوى

الموضوعية من النقطة التي وصلت إليها دون اإللتفات لمسألة الدستورية . 1

ويعتبر القرار الصادر من قاضي الموضوع برفض الدفع حكماً إبتدائياً ،وان األصل في األحكام
اإلبتدائية هو جواز الطعن فيها باالستئناف ما لم ينص القانون على خالف ذلك ،2وكذلك يعتبر قرار

1

عبدالعزيزمحمدسالمان–المرجعالسابق–ص.3192
الحكماالبتدائيهوالحكمالصادرمنمحكمةأولدرجةسواءمنمحكمةصلحيةأوبدائيةويكونقابالً للطعنفيهلالستئناف،انظرفيذلكمصطفىعبدالحميدعياد– شرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية– الكتابالثاني– المرجعالسابق– ص، 303انظر
كذلكعبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءالثاني–المرجعالسابق–ص.231
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رفض الدفع حكم غير منهي للخصومة

1

 ،والقاعدة العامة بشأن األحكام الغير منهية للخصومة هو

عدم جواز الطعن فيها إال مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى . 2

وقد يصدر قرار الرفض صريحاً وقد يصدر ضمنياً  ،فقرار محكمة الموضوع بحجز القضية

للدراسة واصدار الحكم رغم الدفع بعدم الدستورية من أحد الخصوم والتمسك بدفعه مؤداه رفض الدفع
وال يمنع ذلك من عدول محكمة الموضوع عن قرارها الضمني برفض الدفع  ،فلها فتح باب المرافعة

واعادة القضية لجدول أعمال المحكمة والتصريح لمن أبدى الدفع برفع دعواه الدستورية . 3

وكذلك يعتبر سكوت محكمة الموضوع عن إبداء أي رأي بشأن الجدية ُيعتبر رفضاً لها  ،فقد
قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بذلك "إذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها في شأن جديتها

دل ذلك على نفيها تلك الجدية " . 4

وتتعدد أسباب رفض الدفع بعدم الدستورية من قاضي الموضوع لعدة أسباب -:
 -1قد يكون رفض الدفع إعماالً ألحكام المحكمة الدستورية العليا نظ اًر لحجيتها المطلقة في مواجهة
الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة  ،فهي حجية تحول دون المجادلة في الحكم أو
السعي إلى إعادة طرح الموضوع من جديد عليها . 5

 -2عدم توافر العناصر المتطلبة لثبوت جدية الدفع والمتمثلة بوجود شبهة عدم الدستورية ولزوم النص
المطعون بعدم دستوريته للفصل في النزاع مما تنعدم معه المصلحة . 6

1

  األحكام المنهية للخصومة هي التي تصدر أثناء نظر الدعوى والتي من شأنها مساعدة المحكمة للفصل في موضوع الدعوى األصليةالمرفوعةأمامهاأوالحكمفيهادونال فصلفيموضوعهاومنهااألحكامالمتعلقةبالمسائلاألولية،انظرفيذلكمصطفىعبدالحميدعياد
–شرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الكتابالثاني–المرجعالسابق–ص370ومابعدها،انظركذلكعبدهللاخليلالفرا
–الوسيطفيأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءاألول–المرجعالسابق–ص .228
2
 انظرنصالمادة()192منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001م،وانظرنصالمادة()212منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةرقم()13لسنة1986موتعديالته.
3
  راجع في ذلك مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بالطعن الدستوري رقم ( )122لسنة  22قضائية الصادر بتاريخ2005/2/13م،حيثجاءفيحيثياتالحكممايلي....":وبجلسة1999/12/18م دفعالمدعونبعدمدستوريةذلكالنص ،فقررتتلك
المحكمةتأجيلنظرالدعوىلجلسة2000/2/26م ،وفيهاصممالمدعونعلىالدفعبعدمالدستورية،فقررتالمحكمةحجزالدعوىللحكم
بجلسة 2000/4/29م،وبهذهالجلسةقررتإعادتهاللمرافعةلجلسة2000/7/29م ،وصرحتللمدعينبإقامةالدعوىالدستوريةفأقاموا
الدعوىالماثلة"،انظرفيذلكمجديمحمودمحبحافظ–كنوزمصرلألحكام–الجزءالرابع–ص .1959
4
فتحيفكري–المرجعالسابق–هامشص.2665
 مجديمحمودمحبحافظ– كنوزمصرلألحكام– أحكامالمحكمةالدستوريةالعليا– الجزءالسادس– دارمحمودبالقاهرة ،أنظراألحكامالتالية -:
حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم138لسنة28قضائيةالصادربتاريخ2009/10/11م–ص .3265حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم79لسنة28قضائيةالصادربتاريخ2009/11/8م–ص .3267حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم156لسنة29قضائيةالصادربتاريخ2009/10/11م–ص .3352أنظركذلكمجديمحمودمحبحافظ–كنوزمصرلألحكام–أحكامالمحكمةالدستوريةالعليا–الجزءالسادس–دارمحمودبالقاهرة،أنظراألحكامالتالية -:
حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم16لسنة29قضائيةالصادربتاريخ–2008/1/13ص .1243حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم193لسنة28قضائيةالصادربتاريخ2008/1/13م–ص.12486
-عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص.142
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 -3إنتفاء المصلحة في الدفع (أي لن يحقق الدفع للدافع أية فائدة عملية نظ اًر إلنتفاء الضرر أو إنتفاء
العالقة السببية بين الضرر والنص المدفوع بعدم دستوريته) وقد سبق بيان ذلك .

 -4إنتفاء الصفة في الدفع (أي لم يكن الدافع خصماً في الدعوى) وقد سبق بيان ذلك .
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بجواز نظر محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم
الدستورية رغم عدم اختصاصها مستندة في ذلك إلى استقالل وذاتية الدعويين الموضوعية والدستورية

وعدم اختالطهما ببعضهما وعدم اتحادهما في شروط قبولهما واستقالل موضوع كل منهما عن األخرى

 ،فإن ُرفعت الدعوى الدستورية في الميعاد القانوني بعد تقدير جدية الدفع من المحكمة التي تنظر
الن ازع األصلي فتكون قد إستقامت الدعوى الدستورية أمامها . 1
وقد صدر هذا القضاء عن المحكمة الدستورية العليا المصرية عندما أثير الدفع أمام محكمة

الموضوع ضد قوانين مانعة من التقاضي أو المحصنة لبعض األعمال والق اررات اإلدارية  ،ويتضح أن

هذا التحصين للتقاضي مطلق ُيعدم إختصاص جميع جهات القضاء العادي من النظر في الطعون
المقدمة على هذه المنازعات . 2
بناء على ما سبق نرى بوجوب عدم تعميم أحكام هذا الحكم على جميع حاالت عدم
ً
وبناء على ذلك وعلى فرض أنه تم رفع دعوى مدنية أمام القضاء اإلداري وتم الدفع
االختصاص ،
ً
بعدم الدستورية فال يحق لمحكمة القضاء اإلداري البت في الدفع المثار أمامها  ،بل يجب عليها

القضاء بعدم اختصاصها واحالة الدعوى وفقاً لقانون المرافعات للمحكمة المختصة والئياً للبت بالدعوى
ٍ
مطابق لألوضاع اإلجرائية
وما يتفرع عنها واال كان اتصال المحكمة الدستورية بدعواها غير
المنصوص عليها في قانونها  ،ودليل ذلك أن الحالة األولى لعدم االختصاص كانت بسبب وجود

قانون يمنع من اختصاص أي جهة قضائية  ،أما الحالة الثانية بعدم االختصاص فإنه يوجد قانون

يحدد الجهة القضائية المختصة في الفصل بالنزاع وفقاً لقانون تشكيل المحاكم لذلك يمكن إحالة
الدعوى إليها وعلى عكس الحالة األولى .
1

رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص16ومابعدها.2
 قضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصرية برفضدفعهيئةقضاياالدولةالتيدفعتبعدمقبولالدعوىالماثلةألنهاقداتصلتبالمحكمةالدستوريةالعلياعلىخالفاألوضاعالمقررةفيقانونها،وذلكتأسيسا ًعلىأنمحكمةاإلستئنافالتختصبنظرالنزاعالموضوعي،
فكانتأسبابحكمالمحكمةالدستوريةلرفضهذاالدفعلسببنهما":أوالً  :بأنلكلمنالدعويينالموضوعيةوالدستوريةذاتيتهاومقوماتها
،ذلكأنهماالتختلطانببعضهما،والتتحدانفيشرائطقبولهما،بلتستقلكلمنهماعناألخرىفيموضوعها،وكذلكفيالشروط
المتطلبةقانوناًلجوازرفعها،فإذارفعتالدعوىالدستور يةفيميعادهاالقانوني،بعدتقديرالمحكمةالتيتنظرالنزاعاألصليلجديةالدفع
بعدم الدستورية  ،فقد استقامت الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا التي تنحصر واليتها في بحث المسائل الدستورية لتقرير صحة
النصوصالمطعونعليهاأوالقضاءبعدمدستوريتها،ومردودثانيا ً:بأنالدفعبعدمالدستوريةيتعلقبالنصالذىيحظرالطعنعلىأحكام
هيئاتالتحكيموالذىإتخذتهمحكمةأولدرجةسندا ًلحكمهابعدمقبولالدعوى،والقضاءبعدمدستوريةهذاالنص-إذارأتهذهالمحكمة
مخالفتهألحكامالدستور -سيُمكنمحكمةالموضوعمننظردعوىالبطالنالتىأقامتهاالشركةالمدعية"– أنظرحكمالمحكمةالدستورية
العلياالمصريةفيالقضيةرقم 95لسنة 20قضائية(دستوريةعليا)الصادربتاريخ2003/5/11م–تمرفعالحكممنالموقعاإللكتروني
للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2019/8/27م – الساعة  8:40صباحا ً – عبر الرابط التالي :
 .http://www.sccourt.gov.eg
-أنظركذلكرمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص .17
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ومن جهة أخرى ال يمكن االعتداد بعموم كلمة محاكم التي تم النص عليها في قانون تشكيل

المحكمة الدستورية العليا في فلسطين ومصر ألن مؤدى ذلك سيتمخض عنه اعتداء على اختصاص

جهات قضائية أخرى بالمخالفة ألحكام الدستور  1وقانون تشكيل المحاكم أيضاً .

ولكن يوجد قيد على ذلك بحيث تكون اإلحالة بين محاكم السلطة القضائية وليس للمحكمة

الدستورية العليا ألنها مستقلة عن المحاكم  ،ويكون ذلك حتى وان كانت هي المختصة بنظر هذه

الدعوى الموضوعية كإختصاصها بالنظر في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها  ،وفي هذا الصدد

أحالت محكمة القضاء اإلداري نزاعاً كان قد ُرفع أمامها وذلك للمحكمة الدستورية لتعلقه بشئون أحد
ابتداء أمام محكمة القضاء اإلداري وأحيل
أعضائها فقضت بعدم قبول الطلب المحال إليها ألنه أقيم
ً

قانونا
إليها من محكمة القضاء اإلداري وبالتالي يكون قد اتصل بها اتصاالً مخالفاً لألوضاع المقررة
ً
والتي تعتبر شكالً جوهرياً  ،وسبب ذلك أن المشرع نظم إجراءات رفع تلك الطلبات والدعاوى فيكون
تقديمها لقلم كتاب المحكمة الدستورية ليتولى قيدها طبًقا لقواعد واجراءات محددة قانوناً  ،ولم يستثن
المشرع من ذلك إال ما نصت عليه المادة (/29أ) من هذا القانون من جواز إحالة إحدى المحاكم أو

الهيئات ذات االختصـاص القضائي األوراق إلى هذه المحكمة  ،إذا تراءى لها عدم دستورية نص
تشريعي الزم للفصـل في النزاع المعروض عليها . 2

المطلب الثاني
الطعن في القرار الصادر برفض الدفع بعدم الدستورية
أُثير الخالف بين الفقهاء حول مدى جواز الطعن في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم

الدستورية بشكل مباشر أم مع الحكم الفاصل في الموضوع  ،لذلك يجب الوقوف أوالً على الطبيعة
القانونية للحكم الصادر برفض الدفع بعدم الدستورية .

1

نصالمادةرقم()97منالقانوناألساسيالفلسطينيالمعدللسنة 2003وتعديالته،ويقابلهانصالمادة()184منالدستورالمصريلسنة2014موتعديالته.
2
 حكمالمحكمةالدستورية العلياالمصريةفيالقضيةرقم 7لسنة 40قضائية(طلباتأعضاء)الصادربتاريخ2019/6/1م– تمرفعالحكم من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة 2019/8/27م– الساعة  1:20م – الرابط التالي :
.http://www.sccourt.gov.eg
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بداي ًة إن القاعدة العامة للطعن باألحكام والق اررات القضائية هي جواز الطعن فيها بشكل مباشر
سواء كانت تفصل في مسألة موضوعية أم تفصل في مسألة إجرائية سواء منهية للخصومة أم غير

منهية لها ،وكل ذلك ما لم ينص القانون وبصفة إستثنائية على عدم جواز الطعن في بعض األحكام.1

فطبيعة القرار الصادر برفض الدفع يعتبر حكماً إبتدائياً واألصل في األحكام اإلبتدائية هو جواز
الطعن فيها باالستئناف ما لم ينص القانون على خالف ذلك ،وكذلك يعتبر قرار رفض الدفع حكم غير

منهي للخصومة ،والقاعدة العامة بشأن األحكام الغير منهية للخصومة كما سبق هي عدم جواز الطعن

فيها إال مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ما لم ينص القانون على خالف ذلك. 2

وهنا يثور التساؤل حول جواز الطعن بقرار الرفض بشكل مباشر ومستقل بمجرد صدور الحكم

أم يكون الطعن به مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ؟؟

لم ينص قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني والمصري على طريقة الطعن بالحكم

الصادر بشأن الجدية  ،ولذلك فإن أمر تحديد طريقة الطعن في هذا الحكم مرده قانون أصول
المحاكمات لعدم مخالفة ذلك لألصول المتبعة أمام المحكمة الدستورية .

لقد ذهب بعض الفقه إلى أن قرار القاضي في شأن الجدية ليس نهائياً فيجوز الطعن به بطرق

الطعن المقررة قانوناً أمام المحكمة المختصة . 3

إن اإلتجاه الفقهي السابق رغم صحته إال أنه منقوص ال يمتاز بالكمال لألسباب التالية -:
 .1عدم التفرقة بين الحكم القاضي برفض الدفع بعدم الدستورية والحكم القاضي بقبوله وتقدير الجدية
بل استخدموا عبارة (شأن الجدية) وهذه عبارة فضفاضة تتسع لتشمل القضاء بالرفض أو القبول .

 .2اعتماد هذا الجانب من الفقه في بناء رأيهم على اعتبار تصنيف األحكام من حيث درجة حجيتها

وقابليتها للطعن  ،فصنفوا قرار الجدية بأنه حكم إبتدائي وليس نهائي دون األخذ بعين االعتبار أن

لهذا الحكم طبيعة أخرى كونه غير منهي للخصومة  ،وقد رتب قانون المرافعات أحكام قانونية
على ذلك .

 .3لم يتم مراعاة إمكانية عدم قابلية بعض األحكام للطعن بها ألن طبيعتها ال تقبل الطعن بها ومثال
ذلك األحكام الصادرة من محكمة النقض أو اإلدارية العليا أو محاكم أمن الدولة أو المحاكم

العسكرية . 1
1

مصطفىعبدالحميدعياد–شرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001م–الكتابالثاني–المرجعالسابق–ص365ومابعدها.
2
 انظرنصالمادة()192منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001م،وانظرنصالمادة()212منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةرقم()13لسنة1986موتعديالته.
3
ضياءالدينسعيدالمدهون–المرجعالسابق–ص،111انظركذلكعمرحمزةالتركماني–المفصل–المرجعالسابق–ص،311انظركذلكعبدالعزيزمحمدسالمان–المرجعالسابق–ص.319
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وقد ذهب جانب أخر من الفقه بشكل صريح للقول بأن قرار رفض الدفع بعدم الدستورية يجوز

الطعن فيه أمام محاكم ثاني درجة

في موضوع الدعوى .

2

 ،وذلك دون بيان آلية الطعن فيه إستقالالً أم مع الحكم الفاصل

فيما ذهب بعض الفقه للقول بجواز الطعن إستقالالً بقرار عدم قبول الدفع  ، 3وفي نفس اإلتجاه

قال بعض الفقه بجواز الطعن مباشرة بقرار رفض الدفع على الرغم من بيان طبيعة قرار الرفض بأنه

ليس نهائياً وليس منهياً للخصومة  " :إن قرار رفض الدفع ليس نهائياً  ،إذ من حق صاحب الشأن أن
يطعن على هذا الحكم بالطرق المقررة قانوناً  ، .......فعلى الرغم من أن الحكم بوقف الدعوى أو
رفض وقفها ال تنتهي به الخصومة  ،إال أنه يجوز الطعن في رفض الدفع بعدم الدستورية مباشـ ـرة دون

انتظار للفصل في موض ــوع الدعوى المثار بشأنها الدفع خالفاً لمس ــلك المش ــرع بالنسبة لألحكام التي

ال تنتهي بها الخصومة والتي حظر الطعن المباشر فيها منعاً من تقطيع أواصل القضية الواحدة
وتوزيعها بين مختلف المحاكم  ،وتأتي هذه المغايرة إستناداً إلى أن الطعن في حكم وقف الدعوى في

حالة الدفع بعدم الدستورية ال يمزق الخصومة وانما على العكس قد يؤدي في حالة نجاحه إلى تعجيل

الفصل فيها "  ،وقد إستند هذا الرأي أيضاً إلى أن محكمة الموضوع إذا ُدفع أمامها بعدم الدستورية
فإنها تؤجل نظر الدعوى لحين الفصل في الدفع مما يعتبر إيقافاً للدعوى . 4
وتعقيباً على الرأي السابق فيما يتعلق بالسند الذي اعتمد عليه لبناء وجهة نظره السابقة أال وهو
أن تأجيل محكمة الموضوع لنظر الدعوى لحين فصلها بجدية الدفع يعتبر إيقافاً للدعوى هو سند في

غير محله ألن مثل هذا التأجيل يعتبر إستئخار لنظر الدعوى وليس وقفاً قضائياً  ،فالدفع بعدم

الدستورية يتعلق بمسألة أولية يجب الفصل فيها متى ُعرضت على المحكمة قبل الفصل في موضوع
الدعوى فيتم إستئخارها لحين البت في الدفع بعدم الدستورية  ،ومن جهة أخرى فإن طبيعة قرار

إستئخار الدعوى لحين الفصل في الدفع هو قرار تحضيري  5ال ُيوقف والية محكمة الموضوع عن
النظر في الدعوى بل األمر جوازي لها  ،فقد تُوقف نظر الدعوى مؤقتاً أو تُؤجل محكمة الموضوع
الدعوى عدة مرات لحين الفصل في مسألة الجدية .

1

فيمايتعلقباألمثلةعلىبعضاألحكامالغيرقابلللطعنفيها،انظرفتحيالوحيدي–المرجعالسابق–ص .1312
 عصمتعبدهللاالشيخ– المرجعالسابق– ص، 142انظركذلكفتحيالوحيدي– المرجعالسابق– ص، 129انظركذلكفتحيفكري– المرجعالسابق– ص، 265انظركذلكصالحالدينفوزي– المرجعالسابقص، 95وكذلكرفعتعيدسيد– المرجع
السابق–ص.358
3
رائدصالحأحمدقنديل–المرجعالسابق–ص،126أنظركذلك:عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص.1434
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص35ومابعدها.5
القرار التحضيري :هوالقرارالصادرفيمسألةواليستشفمنهرأيفيموضوعالدعوى،انظرفيذلكعبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءالثاني–المرجعالسابق–ص.228
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أما في حالة الوقف القضائي المنظم بقانون المرافعات  1فاألمر مختلف تماماً فهنا الق اررات
الصادرة بوقف الدعوى تجمد والية المحكمة عن النظر في الموضوع فتقرير وقف الدعوى يكون وجوبياً
لحين البت في المسألة األولية  ،كما يتم وقف جميع المواعيد اإلجرائية . 2

كما أن وقف الدعوى لحين البت في الدفع بعدم الدستورية ال يمكن االستناد عليه لرفع الدعوى
الدستورية ألنه سابق على دراسة الدفع والفصل في مسألة الجدية  ،فال يستشف منه قرار صريح أو

ضمني حول الدفع  ،وبالتالي ال يمكن االعتداد به باعتباره وقف قضائي للسبب السابق باإلضافة لعدم

تحقق شروط الوقف القضائي فيه .
وقد ذهب بعض الفقه – وبحق – للقول بأن الطعن بقرار رفض الجدية ال يكون إال مع الحكم

الفاصل في موضوع الدعوى ،3وهذا الرأي يتوافق مع طبيعة القرار الغير منهي للخصومة في الدعوى.

أما بالنسبة للطعن بقرار رفض الجدية فيكون أمام محكمة ثاني درجة وليس أمام المحكمة

الدستورية ألن المحكمة الدستورية ليست جهة طعن للق اررات الصادرة من محكمة الموضوع
ما إستقر عليه القضاء الدستوري الفلسطيني أيضاً . 5

4

 ،وهذا

وهنا يثور التساؤل حول مدى قانونية إختصاص محكمة ثاني درجة أو المحكمة األعلى في

نظر إستئناف قرار رفض الجدية ؟؟ وهل هذا اإلختصاص يتعارض مع اإلختصاص الدستوري

للمحكمة الدستورية العليا ؟؟

بداي ًة تكمن خطورة الدفع بعدم الدستورية في حالة رفضه وصيرورة الحكم باتاً ويكون ذلك في
حالتين األولى منهما  :حالة رفض الدفع وتقدير عدم جديته من محكمة الموضوع واستنفاذ كافة طرق
الطعن وصدور الحكم البات بتأييد قرار عدم الجدية  ،الثانية منهما  :حالة الدفع بعدم الدستورية أمام
أعلى محكمة في سلم التدرج الهرمي .

لذلك يرى جانب من الفقه – وبحق – بأن في هذه الحالة تحل أعلى محكمة في سلم القضاء

العادي محل المحكمة الدستورية وهذا يخالف مبدأ مركزية الرقابة . 1
1

المادةرقم()192منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةلسنة2001م،ويقابلهانصالمادة()212منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالمصري.
2
عثمانعبدالملكالصالح–المرجعالسابق–ص.883
عبدالقادربوراسولخضرتاج–المرجعالسابق–ص.604
 مجدي محمود محب حافظ – كنوز مصر لألحكام – أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع – دار محمود بالقاهرة  ،أنظراألحكامالتالية -:
حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم40لسنة7قضائيةالصادربتاريخ1987/1/3م–ص .2067انظركذلكإبراهيممحمدعلي–المرجعالسابقص،56فتحيالوحيدي–المرجعالسابق–ص،131صالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص،92عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص .142
5
 حكم المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في الطعن الدستوري رقم ( )2019/11قضية رقم  14لسنة  4قضائية (دستورية) الصادربتاريخ2019/9/18م–منشورفيالوقائعالفلسطينيةبتاريخ2019/10/31م–العدد.160
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وبالتالي نرى بأن اإلختصاص المجرد والنهائي للمحكمة األعلى في سلم التدرج لمحاكم القضاء

العادي هو إختصاص يتعارض مع إختصاص المحكمة الدستورية العليا التي اختصتها الوثيقة
الدستورية بالرقابة على دستورية التشريعات لذلك يجب التوفيق بين إختصاص كل منهما .
وقد حاول المشرع الكويتي تنظيم طريقاً خاصاً للطعن بالقرار الصادر بعدم جدية الدفع (قرار

رفض الدفع)  ،وجعل اإلختصاص بنظر الطعن بهذا القرار للجنة خاصة تتبع للمحكمة الدستورية

سميت "لجنة فحص الطعون" لتفصل بالطعن على وجه االستعجال خالل شهر من تاريخ صدور

الحكم بعدم جدية الدفع . 2

واختلف الفقه الدستوري بين مؤيد ومعارض لما ذهب إليه المشرع الكويتي ،فذهب جانب من

الفقه إلى تفضيل النظام المتبع في الكويت عن ذلك النظام المطبق في مصر ألن النظام المصري
يخول قاضي الموضوع البت في الجدية مما يخالف مبدأ مركزية الرقابة على دستورية القوانين ، 3وفي

عكس االتجاه السابق ذهب جانب من الفقه إلى أن النظام القانوني الكويتي للرقابة على الدستورية عن
طريق الدفع بعدم الدستورية يخالف أيضاً مبدأ مركزية الرقابة كما هو الحال في مصر ،ألن قاضي
الموضوع هو المختص في الفصل بجدية الدفع كما أن لجنة فحص الطعون قد شاركت أيضاً المحكمة
الدستورية في وظيفتها على الرغم من عدم وجود أساس للجنة فحص الطعون في الدستور الكويتي بل
تأسست وفقاً لقانون المحكمة الدستورية الكويتي ،عالوة على ذلك تعتبر كقضاء درجة ثانية بخصوص

الطعن في الحكم الصادر من محكمة الموضوع برفض الدفع بعدم الدستورية . 4

إال أن المشرع الفرنسي عندما أخذ بالرقابة القضائية الالحقة قد أوجد حالً فيما يتعلق بهذا
الخصوص حيث ألزم ٍ
كل من مجلس الدولة ومحكمة النقض بإرسال نسخة عن القرار البات القاضي
بعدم الجدية وذلك للمجلس الدستوري. 5

ونحن نؤيد ما ذهب إليه المشرع الفرنسي ألن ذلك ينسجم مع مبدأ مركزية الرقابة  ،باإلضافة

إلى أن الغاية من إرسال نسخة عن القرار البات القاضي بعدم الجدية للمجلس الدستوري المختص

بالرقابة على دستورية القوانين هو تمكين المجلس الدستوري – وهو الموازي للمحكمة الدستورية العليا

في فلسطين ومصر – من إعمال الرقابة على صحة الق اررات الباتة التي توصلت لها محكمة أعلى

درجة بخصوص جدية الدفع  ،وهذا ُيرتب نتيجة هامة مفادها إعدام التضارب بين إختصاص المحكمة
الدستورية واختصاص القضاء العادي بكافة درجاته في النظر بجدية الدفع أوالً ومن ثم في النظر
1

عبدالقادربوراسولخضرتاج–المرجعالسابق–ص.602
محمدالمنجي–المرجعالسابق–ص،175انظركذلكعصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص144ومابعدها .3
منقولبتصرفعن:فتحيفكري–المرجعالسابق–ص265ومابعدها.4
عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص146و148و.1515
-عبدالقادربوراسولخضرتاج–المرجعالسابق–ص56و .60
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بالطعن بقرار عدم الجدية طالما أن مرد األمر في النهاية للمحكمة الدستورية وهذا يتوافق مع مبدأ

ويرسخ قانونية إختصاص القضاء العادي بالنظر في جدية الدفع وحتى
مركزية الرقابة من جهة  ،كما ُ
صدور القرار البات في شأن الجدية  ،لذلك نوصي المشرع الفلسطيني عند أول تعديل لقانون تشكيل
المحكمة الدستورية العليا أن يورد نصاً خاصاً يلزم فيه أعلى محكمة في التدرج الهرمي للمحاكم بكافة
أنواعها أن ترسل الق اررات الباتة الصادرة عنها المتعلقة برفض الدفع بعدم الدستورية لتمكين المحكمة

الدستورية من إعمال رقابتها فيما يتعلق بهذا الخصوص فقط .
ويثور تساؤل آخر حول مدى جواز إرجاء البت في الدفع بعدم الدستورية للفصل فيه مع

الحكم الصادر في الدعوى ؟؟

نرى في هذا المقام ونظ اًر ألن مسألة فحص الدستورية تعتبر مسألة أولية يتوقف الفصل في
الدعوى الموضوعية على الفصل فيها فإنه يجب على القاضي إذا كان مقتنعاً بجدية الدفع أن يصدر

ق ار اًر بذلك إذا ما أُثير الدفع في المراحل األولى من الدعوى وذلك منعاً إلهدار وقت المحكمة في حالة
صدور حكم يقضي بعدم دستورية نص قانوني أو الئحي مما يترتب عليه إهدار جميع البينات التي

ُقدمت تأسيساً عليه .

إال أنه قد يتم الدفع بعدم الدستورية في نهاية الدعوى – أي تكون قد شارفت على االنتهاء –
كمن يدفع بعدم الدستورية في الجلسات األخيرة بعد تقديم ُجل البينات  ،فيحق للمحكمة تأجيل الفصل
في الدفع بعدم الدستورية مع الحكم الفاصل في الدعوى . 1

1

 مجدي محمود محب حافظ – كنوز مصر لألحكام – أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع – دار محمود بالقاهرة  ،أنظراألحكامالتالية -:
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 2000/2/26م  ،وفيها صمم المدعون على الدفع بعدم الدستورية  ،فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2000/4/19م  ،وبهذه
الجلسةقررتإعادتهاللمرافعةلجلسة2000/7/29موصرحتللمدعيبإقامةالدعوىالدستوريةفأقامواالدعوىالماثلة" .

106

المبحث الثاني
اآلثار المترتبة على قبول الدفع بعدم الدستورية
المختص بنظر الدفع بعدم الدستورية هو قاضي الموضوع  ،فأثناء نظره لهذا الدفع إذا تحققت

عناصر جديته يصدر القاضي قرار بقبول الدفع مما يترتب عليه آثار قانونية تتمثل بتأجيل السير في

الدعوى باإلضافة لبدء سريان المدة المحددة لرفع الدفع والتي يجب على صاحب المصلحة رفع دعواه
الدستورية خاللها واال أُعتبر دفعه كأن لم يكن .
لذلك سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين -:
المطلب األول  /تأجيل السير في الدعوى الموضوعية .
المطلب الثاني  /تحديد الميعاد القانوني لرفع الدعوى الدستورية .

المطلب األول
تأجيل السير في الدعوى الموضوعية
لقد ثار خالف فقهي حول حق محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع  ،فهل لها أن توقف

الدعوى أم تؤجلها لحين البت في مسألة الدستورية ؟؟

نشأ هذا الخالف بسبب اآلثار القانونية المختلفة لكل من الوقف والتأجيل  ،ففي الوقف يجب أن

يتم تعجيل الدعوى بعد زوال سبب الوقف  ،أما التأجيل فال يحتاج لذلك .

بداي ًة ال يعتبر وقف الدعوى الموضوعية شرطاً لقبول الدعوى الدستورية وانما هو نتيجة لتقدير
جدية الدفع  ، 1وكذلك األمر بالنسبة لتأجيلها .
وبإستقراء نصوص قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني والمصري فيما يتعلق بهذا

الخصوص نجد أن المشرع قد رتب نتيجة لقبول الدفع أال وهي تأجيل الدعوى وتحديد ميعاد لرفع

الدعوى الدستورية . 2

1

إبراهيممحمدعلي–المرجعالسابق–ص .862
نصالمادة()3/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالته،ويقابلهانصالمادة(/29ب)منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته.
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لذلك ذهب جانب من الفقه بالتمسك بنص قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا المصرية الذي

نص على التأجيل وليس الوقف  ،ويترتب على ذلك بأنه ال حاجة التخاذ إجراءات التعجيل المنصوص
عليها في قانون المرافعات

1

 ،فيتم إستئناف سير الدعوى الموضوعية بقوة القانون مع مراعاة قواعد

الشطب والحضور المقررة في قانون المرافعات . 2

إال أن جانب من الفقه ذهب للقول بأن جدية الدفع تلزم محكمة الموضوع بتأجيل نظر الدعوى،

إال أن وقف الدعوى منها بدالً من تأجيلها ال ينال من مسألة القبول أمام المحكمة الدستورية ألن نتيجة
ٍ
كل من الوقف والتأجيل واحدة أال وهي التربص بقضاء المحكمة الدستورية في شأن مسألة الدستورية.3

وقد ذهب جانب من الفقه – وبحق – إلى أن قانون تشكيل المحكمة الدستورية المصري قد قرر

التأجيل في حالة الدفع وقرر الوقف في حالة اإلحالة التلقائية  ،فتأجيل الدعوى في حالة الدفع غايته
التأكد من إقامة الدعوى الدستورية خالل األجل الصحيح ليمتنع عليها بعد ذلك الفصل في الموضوع
وهذا اعتبار منتفي بصدد اإلحالة التلقائية . 4

يتضح من الرأي السابق أن محكمة الموضوع إذا ما قدرت جدية الدفع فإنه يجب عليها تأجيل

نظر الدعوى للتأكد من رفع الدعوى الدستورية خالل األجل الصحيح واال كان لها السير في الدعوى

الموضوعية ألن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن ، 5فإن تم رفع الدعوى الدستورية خالل األجل

فهنا تقرر الوقف لحين البت في المسألة الدستورية ،وهذا منطقي تماماً حيث أن والية محكمة
الموضوع ال تتجمد بمجرد إصدار قرار الجدية بل يكون ذلك برفع الدعوى الدستورية وحينها يجب
عليها وقف الدعوى لحين البت في المسألة الدستورية ،وهذا ما إستقر عليه العمل في القضاء

الدستوري الفلسطيني ، 6ولذلك يلزم إتخاذ اإلجراءات القانونية لتعجيل الدعوى الموضوعية بعد صدور
حكم المحكمة الدستورية .

1

هشاممحمدفوزيعبدالفتاح–المرجعالسابق–ص.952
عبدالعزيزمحمدسالمان–المرجعالسابق–ص .3203
صالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص.944
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص .365
 ويرىالدكتور:رفعتعيدسيدبأنالمشرعقدأحسنحينمانصعلىتأجيلالدعوىالموضوعيةفيحالةالدفعبعدمالدستوريةوتقديرجديتهوذلكلتفادىالحالةالتييتراخىفيهاالخصمعنرفعدعواهالدستوريةخاللالميعادالمحددفلوحكمالقاضيبالوقففإنهسيتعذر
تفاديأثارالوقفالقضائيألنالوقفالقضائياليزولإالبزوالالسببوعليهستبقىالدعوىالموضوعيةموقوفةلألبدلعدمصدورحكم
فيالدعوىالدستورية–أيلعدمصدورحكمفيالمسألةاألولية–التيتمإيقافالدعوىالموضوعيةبسببهاويرجعذلكألنالحكمبوقف
الدعوىالينتهيإالبزوالسببهأالوهوصدورحكمفيمسألةالدستوريةوعليهاليجوزطلبالتعجيللعدمزوالسببالوقفواليمكن
القولبأنالمشرعقررإعتبارالدفعكأنلميكنإنلميتمرفعالدعوىالدستوريةفيالميعادممايجيزلمحكمةالموضوعإستئنافالنظرفي
الدعوى الموضوعية ألن ذلك يتنافى مع أبسط قواعد الوظيفة القضائية وهي قاعدة تدرج القواعد القانونية  ،ومن ناحية أخرى فقد أحسن
المشرعكذلكحينماقرروقفالدعوىالموضوعيةعنداإلحالةالتلقائيةألناإلحالةحقللقضاةفاليمكنطرحأمرالتقاعسألنبمجرد
صدور قرار اإلحالة يمتنع على محكمة الموضوع النظر في الدعوى الموضوعية وسبب ذلك لسبق قرار اإلحالة قرار بوقف الدعوى
الموضوعيةوليسبسببإتصالالمحكمةالدستوريةبدعواهاألنالفرضفيهذهالحالةهوأنقرارمحكمةالموضوعلميودعقلمالمحكمة
الدستورية،أنظررفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص352ومابعدها.
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بناء على ما سبق وحيث أن قانوني المحكمة الدستورية المصري والفلسطيني قر ار التأجيل  ،وأن

ما جرى عليه العمل أمام القضاء هو التأجيل لإلستيثاق من رفع الدعوى الدستورية ومن ثم الوقف
فيترتب على ذلك أن قرار الوقف سيصدر بعد إتصال المحكمة الدستورية بدعواها وهو القرار الذي

يجوز إستئنافه أما قرار قبول الدفع والتأجيل لإلستيثاق من رفع الدعوى الدستورية فال يعتبر قرار وقف

قضائي فال يجوز إستئنافه إستقالالً ،وبالتالي فإن المحكمة الدستورية التي إن إتصلت بدعواها بصورة
صحيحة فإنها لن تتقيد بأي قيد ولن تتأثر بحكم اإلستئناف أيضاً الذي سيصدر فيما بعد بل إن

األصح سقوط حق رفع اإلستئناف أساساً ألن محكمة اإلستئناف أيضاً ملزمة بتربص قضاء المحكمة
الدستورية مثلها في ذلك مثل محكمة الموضوع  ،يترتب على ذلك كما سبق القول أنه في حالة قبول

الدفع وتقدير جديته فإن محكمة الموضوع في تقديرها لجدية الدفع ستخضع لرقابة المحكمة الدستورية

فيما يتعلق بشروط صحة الدفع عامة وخصوصا شرط المصلحة المتمثل بعنصر اللزوم  ،ويترتب على

ذلك عدم جواز إستئناف الحكم القاضي بوقف الدعوى في هذه الحالة خالفاً لما هو منصوص في
قانون المرافعات ما لم يقترن قرار قبول الدفع بوقف الدعوى فحينها يجوز اإلستئناف ولكن سيسقط فيما
بعد إلتصال المحكمة الدستورية بدعواها .
وبالنسبة لقبول الدفع بعدم الدستورية من عدمه هو أمر تقديري لمحكمة الموضوع

1

ويصدر
ُ ،

قاضي الموضوع ق ارره بوقف الدعوى الموضوعية بما له من سلطة تقديرية بعد البحث في طبيعة
المسألة األولية ومدى جديتها . 2

وبالنسبة لقرار وقف الدعوى فإنه يصدر عن قاضي بمناسبة مسألة أولية فيعتبر وقفاً قضائياً

يجب أن تتوافر فيه شروط الوقف القضائي وهي : 3

 .1أن يكون الفصل في المسألة األولية الزم للحكم في موضوع الدعوى .

 .2أن يكون الفصل في المسألة األولية يخرج عن اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع من
حيث االختصاص الوظيفي أو النوعي أو القيمي .
والقاعدة العامة بخصوص الطعن في ق اررات الوقف القضائي هي جواز الطعن فيها بشكل

مباشر ومستقل وذلك دون انتظار صدور الحكم الفاصل في الموضوع على الرغم من أنها غير منهية

1

صالحالدينفوزي–المرجعالسابق–ص.952
عبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءالثاني–المرجعالسابق–ص.1493
محمدخليليوسفأبوبكر–بحثبعنوانالوقفالقضائيللدعوىالمدنيةفيالقانوناألردني–بدوندارنشر–سنة2016م–ص10،انظركذلكعبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءالثاني–المرجعالسابق–ص .151
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للخصومة ، 1وسبب ذلك أن الحكم الصادر بالوقف هو حكم قطعي يحوز حجية األمر المقضي فيه،2
وهذا ما إستقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية . 3

ويترتب على قبول محكمة الموضوع للدفع بعدم الدستورية وقف الدعوى مما يجيز الطعن فيه

رغم أنه حكم غير منهي للخصومة وذلك وفقاً لما قررته المادة ( )212من قانون المرافعات المدنية
والتجارية المصري من جواز الطعن في األحكام الصادرة بوقف الدعوى  ،4لذا يجب على محكمة
الموضوع تربص صدور قضاء المحكمة الدستورية  ،ومقتضى ذلك أنه ال يجوز لمحكمة الموضوع أن

تنقض قرارها القاضي بتقدير جدية الدفع إذا كانت المحكمة الدستورية قد إتصلت بدعواها  ،5وأن

الرجوع عن قرار الجدية والمضي في نظر الدعوى الموضوعية بعد إتصال المحكمة الدستورية بدعواها
يعتبر بمثابة إعتداء على والية المحكمة الدستورية المقررة لها بموجب الدستور ألن الدفع بعدم

الدستورية كان محركاً للخصومة الدستورية  ،لذلك كان يجب على محكمة الموضوع بعد تقدير الجدية
أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية . 6

وقد أجملت المحكمة الدستورية العليا المصرية أحكام وقف الدعوى في أحد أحكامها حيث قررت

 " :أن وقف الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أوالً
طبقاً لما تبينته من جدية المنازعة في المسألة األولية الخارجة عن اختصاصها وارتباطها بالدعوى
األصلية  ،وهو حكم قطعي  7فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ

مقتضاه  ،يجوز الطعن فيه استقالالً طبقاً للمادة ( )212من قانون المرافعات  ،وأن قيام حكم الوقف
التعليقي هذا يكون عذ اًر مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة  ،ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها
طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف  ،لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه

المحكمة أن الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل في حدود سلطته

التقديرية بتنظيمها واختيار األشكال واإلجراءات التي يقتضيها إنفاذ ذلك الحق على نحو يكفل بلوغ

الغاية منه وهى تحقيق العدالة ورد الحقوق ألصحابها على أال يؤدى هذا التنظيم إلى االنتقاص من
ذلك الحق أو إهداره ولما كان نظام الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم اإلجرائي

1

نصالمادةرقم()192منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001موتعديالتهبالقانونرقم()5لسنة2005م،يقابلهانصالمادة()212منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةرقم()13لسنة1986موتعديالته.
2
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للخصومة القضائية ،مستهدفاً بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل

المرتبطة بها التي تخرج عن اختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة األصلية ،وهو ما
دعا المشرع إلى إطالق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم تلك المسألة األولية ،ذلك أن تأقيت تلك

المدة والفصل في الدعوى األصلية قبل صدور حكم في المسألة األولية قد يؤدى إلى التضارب بين
الحكمين وعدم التوصل إلى حل منصف للخصومة القضائية يتمثل بالترضية القضائية التي يسعى

إليها المتقاضي لمواجهة اإلخالل بالحقوق التي يدعيها ،وقد حرص المشرع على أن يكفل لذوى الشأن

في الخصومة القضائية ممن تتعارض مصالحه وحقوقه مع صدور حكم بالوقف التعليقي ضمانة
الطعن على هذا الحكم طبقاً لنص المادة ( )212من قانون المرافعات ،وذلك للمنازعة في مدى وجود
ارتباط بين الدعوى األصلية والمسألة األولية أو في جدية تلك المسألة أو غير ذلك من األسباب". 1
وألن قرار وقف الدعوى قطعي فيترتب عليه إمتناع محكمة الموضوع من نظر الدعوى لحين

الفصل في المسألة الدستورية التي أوقفت الدعوى من أجلها وال يجوز للخصوم تعجيل الدعوى
الموضوعية إال بعد زوال سبب الوقف ألن الوقف ليس له مدة قصوى ، 2وعلى الرغم من ذلك فقد

قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأنه يحق لمحكمة الموضوع أن تتراجع عن قرار الوقف وأن

تنظر من جديد في الدعوى الموضوعية من النقطة التي وصلت إليها وذلك في عدة حاالت هي -:

 .1أن يكون عدول محكمة الموضوع عن تقديرها للجدية مبناه إعمالها لآلثار المترتبة على قضاء
المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات نصوص التي كانت محالً للدفع بعدم الدستورية

3

 ،فال

تثريب على محكمة الموضوع إذ هي استمرت في نظر المعارضة واستئنافيها والفصل فيها ولم

تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية الماثلة بعد أن غدت تلك الدعوى

لما تقدم غير مقبولة .4

 .2في حالة إنتفاء المصلحة في الخصومة الدستورية وذلك بقضاء من المحكمة الدستورية العليا . 5
وقد قضت المحكمة الدستورية

العليا

المصرية بانتفاء المصلحة في عدة حاالت هي  :إذا كان

الحكم بالمسائل الدستورية التي تنظر بها المحكمة الدستورية ال يؤثر على النزاع الموضوع – أي انتفاء

االرتباط بين المصلحة في الدعوى الدستورية وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية – وبالتالي ال
1

 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم()242لسنة()23قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2004/4/4م– تمرفعالحكم من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة 2019/9/15م – الساعة  2:10صباحا ً – عبر الرابط التالي :
 .http://www.sccourt.gov.eg
2
إبراهيمأحمدسيد–المرجعالسابق–.623
 مجديمحمودمحبحافظ– كنوزمصرلألحكام– أحكامالمحكمةالدستوريةالعليا– الجزءالسادس– دارمحمودبالقاهرة – حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم60لسنة29قضائيةالصادربتاريخ2008/12/14م–ص.3312
4
 مجديمحمودمحبحافظ– كنوزمصرلألحكام– أحكامالمحكمةالدستوريةالعليا– الجزءالخامس– دارمحمودبالقاهرة – حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم43لسنة20قضائيةالصادربتاريخ2004/2/8م–ص.2962
5
 مجديمحمودمحبحافظ– كنوزمصرلألحكام– أحكامالمحكمةالدستوريةالعليا– الجزءالخامس– دارمحمودبالقاهرة – حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم161لسنة25قضائيةالصادربتاريخ2008/5/4م–ص.2644
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تفصل المحكمة الدستورية في غير المسائل التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ،ويتحدد

مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين أولهما  :أن يقيم المدعي أو حكم اإلحالة في الحدود التي اختصم

فيها النص الطعون فيه الدليل على أن ضر اًر واقعياً أو اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي ،وثانيهما :
أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه وليس ضر اًر متوهماً أو منتحالً أو مجهالً . 1
تنازل الخصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خالل ترك الخصومة فيها

2

 ،ويقصد

بالخصم هنا هو المدعي في الدعوى الموضوعية التي تم الدفع فيها بعدم الدستورية حتى وان كان
المدعى عليه هو الذي دفع بعدم الدستورية .
 .3التخلي عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته . 3

المطلب الثاني
تحديد الميعاد القانوني لرفع الدعوى الدستورية
أوضحنا فيما سبق أن محكمة الموضوع إذا قدرت جدية الدفع تؤجل نظر الدعوى الموضوعية
مؤقتاً وتُصرح لمن أثار الدفع بعدم الدستورية لرفع دعواه الدستورية في األجل المحدد  ،فإذا تحقق ذلك
فإنها توقف نظر الدعوى لحين البت في الدعوى الدستورية واال أُعتبر الدفع كأن لم يكن .
ووفقاً للقانون المصري فقد تم تحديد المدة القانونية التي يجب أن تُرفع فيها الدعوى الدستورية
بمدة ثالثة أشهر ،4أما المشرع الفلسطيني فقد نص على أن تُرفع الدعوى الدستورية خالل مدة أقصاها

 60يوماً . 5

وهنا يثور التساؤل حول طبيعة الميعاد القانوني ؟ ومتى يبدأ سريان المدة المحددة قانوناً ؟

ومتى تنتهي أيضاً ؟؟

1

 مجديمحمودمحبحافظ– كنوزمصرلألحكام– أحكامالمحكمةالدستوريةالعليا– الجزءالخامس– دارمحمودبالقاهرة ،أنظراألحكامالتالية -:
حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم48لسنة17قضائيةالصادربتاريخ1997/2/22م–ص .2624حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم7لسنة16قضائيةالصادربتاريخ1997/2/1م–ص .2580انظركذلكمجديمحمودمحبحافظ–كنوزمصرلألحكام–أحكامالمحكمةالدستوريةالعليا–الجزءالرابع–دارمحمودبالقاهرة –حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم190لسنة25قضائيةالصادربتاريخ2008/5/4م–ص .1964
2
 مجديمحمودمحبحافظ– كنوزمصرلألحكام– أحكامالمحكمةالدستوريةالعليا– الجزءالخامس– دارمحمودبالقاهرة – حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم161لسنة25قضائيةالصادربتاريخ2008/5/4م–ص.2644
3
 مجدي محمود محب حافظ – كنوز مصر لألحكام – أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الرابع – دار محمود بالقاهرة – حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم30لسنة16قضائيةالصادربتاريخ1996/4/6م–ص .1926
4
نصالمادة(/29ب)منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()48لسنة1979موتعديالته.5
نصالمادة()3/27منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالته،وقدتمتعديلهذهالفقرةبموجبالمادةرقم()14منالقراربقانونرقم()19لسنة2017م.
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لقد نص قانوني تشكيل المحكمة الدستورية العليا المصري والفلسطيني على اإلجراءات التي

يجب اتباعها أمام المحكمة الدستورية في الفصل الثاني من الباب األول منهما  ،فأولى مواد هذا

الفصل نصت على " :فيما عدا ما ُنص عليه في هذا الفصل تسري على ق اررات اإلحالة والدعاوي
والطلبات التي تُقدم إلى المحكمة األحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات (المرافعات) المدنية
والتجارية بما ال يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة واألوضاع المقررة أمامها"  ، 1كما نصت المادة
األخيرة من هذ الفصل على عدم سريان قواعد الحضور والغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية
والتجارية على الدعاوي والطلبات المعروضة على المحكمة . 2

بناء على ذلك تطبق األحكام الخاصة بالمواعيد في قانون المرافعات على ميعاد رفع الدعوى
ً
الدستورية وعليه فإن تحديد بداية سريان المدة القانونية وانتهائها ومواعيد المسافة والقوة القاهرة والوقف

والقطع المنصوص عليها في قانون المرافعات ال تتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة الدستورية ،
باإلضافة إلى أنه لم يتم النص على عدم سريانها  ،فيمكن تطبيقها على هذا الميعاد .

وعليه نرى بأن الميعاد القانوني لرفع الدفع يعتبر من المواعيد الناقصة التي يجب أن ُيتخذ

اإلجراء قبل انقضاؤها ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تصريح محكمة الموضوع برفع الدعوى

الدستورية ، 3أما إ نتهاء هذا الميعاد ففي الحالة المصرية الميعاد محدد بالشهور فينتهي بانتهاء اليوم
الذي يحمل تاريخاً مماثالً لليوم السابق لبداية سريان المدة القانونية بصرف النظر عن عدد أيام الشهر

الذي يتخلل الميعاد ،أما في الحالة الفلسطينية فإن الميعاد محدد باأليام وبالتالي ينتهي بإنقضاء

الساعة األخيرة من اليوم األخير فيه ،وكل ذلك ما لم يكن اليوم األخير في الميعاد عطلة رسمية فإنه
يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها . 4

كما أقرت المحكمة الدستورية العليا المصرية بجواز إضافة ميعاد المسافة المقرر في قانون

المرافعات على ميعاد رفع الدعوى الدستورية بما مقتضاه وجوب إتمام اإلجراء الذي تطلبه القانون

خالل الموعد المقرر أصالً مضافاً إليه ميعاد المسافة بحيث يتكون من مجموعهما معاً ميعاد واحد هو
الذي يتعين اإللتزام به ،فإذا انتهى هذا الميعاد دون استكمال هذا اإلجراء زال كل أثر لميعاد المسافة،

1

 نص المادة ( )28من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا رقم ( )48لسنة 1979م وتعديالته  ،يقابلها نص المادة ( )26من قانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالته.
2
 نص المادة ( )45من قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا رقم ( )48لسنة 1979م وتعديالته  ،يقابلها نص المادة ( )37من قانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006موتعديالته.
3
فيمايتعلقباألمرالمعتبرلبدايةسريانالمدةراجعفيذلكرمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص42ومابعدها.4
 حول أنواع المواعيد وكيفية احتسابها وفقا ً لقانون المرافعات راجع في ذلك عبدهللا خليل الفرا – الوسيط في قانون أصول المحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءالثاني–المرجعالسابق–ص104ومابعدها،انظركذلكمصطفىعبدالحميدعياد–الوسيطفيشرحقانون
اصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الكتابالثاني–المرجعالسابق–ص51ومابعدها،انظركذلكنصالمادة()21منقانونأصول
المحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()2لسنة2001موتعديالتهبالقانونرقم()5لسنة2005م،يقابلهانصالمواد( 15و 17و)18من
قانونالمرافعاتالمدنيةوالتجاريةرقم()13لسنة1986وتعديالته .
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والعبرة هنا بالموطن األصلي وليس بالموطن المختار ، 1واضافة ميعاد المسافة يجب أن يمس نهاية

المدة المحددة ال بدايتها ، 2ونرى بأن ذلك أيضاً ينطبق على الحالة الفلسطينية .

أما بالنسبة للقوة القاهرة فقد قررت المحكمة الدستورية المصرية بأنها من األعذار التي تمنع رفع

الدعوى وبالتالي تؤدي إلى وقف ميعاد الدعوى ،ولكن اعتبرت أن إجراء عمليات جراحية ال يعتبر من
قبيل القوة القاهرة ألن التوكيل بالخصومة مع افتراض المرض وبالنظر لطبيعته ليس مستحيالً أو

متعذ اًر  ،3في حين اعتبرت أن المرض العقلي واالعتقال اإلداري يعتبر من الظروف القاهرة التي توقف
المواعيد  ،فإن زال سبب االيقاف فيتم استكمال المدة الناقصة . 4

كما وينقطع الميعاد بصريح نص المادة ( )54من قانون المحكمة الدستورية المصري ، 5والمادة

( )3/46من قانون تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطيني ، 6فالقطع هنا ُينتج أثره القانوني بحيث
يترتب عليه احتساب ميعاد جديد لرفع الدعوى الدستورية يبدأ سريانه من تاريخ إصدار قرار في طلب
اإلعفاء سواء بالرفض أو القبول  ،7ويجب أن تكون مـدة الميعاد الجديد مماثلة للمـدة التي سبق وأن

حددها قاضي النزاع . 8

ولكننا نرى بأن النص على قطع الميعاد بسبب تقديم طلب االعفاء من الرسوم أمر محل نظر،

ألنه قد يتم اتخاذه كوسيلة للمماطلة بحيث يتم تقديم طلب اإلعفاء من الرسوم رغم االقتدار على دفعها

قبل انتهاء المدة بقليل ،ومن جهة أخرى أثناء نظر المحكمة في طلب االعفاء تكون هذه المدة

باإلضافة للمدة األساسية الممنوحة لرفع الدفع كافية إلعداد الدعوى الدستورية ،كما أن تقديم الطلب ال

يمنع صاحب الشأن من تجهيز دعواه الدستورية أثناء مدة الوقف والمدة األساسية الممنوحة لرفع الدفع،
كل من القانون المصري والفلسطيني بحيث يترتب
وبناء على ذلك نرى بضرورة تعديل نص المادة في ً
ً
على تقديم طلب اإلعفاء من الرسوم وقف المدة وليس قطعها .

ومن طبيعة ما نص عليه قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا في فلسطين ومصر من إعطاء

الحق لمحكمة الموضوع لتحديد مدة لمن أثار الدفع لرفع دعواه الدستورية بحيث ال تتجاوز ثالثة أشهر

1

رفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص،400انظركذلكرمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص .432
عبدهللاخليلالفرا–الوسيطفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الجزءالثاني–المرجعالسابق–ص .1103
رفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص.4014
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق-ص.445
 تنصالمادة()54قانونالمحكمةالدستوريةالعليا رقم 48لسنة1979موتعديالتهعلى ..... " :ويترتبعلىتقديمطلباإلعفاءقطعالميعادالمحددلرفعالدعوىبعدمالدستورية".
6
 تنصالمادة()3/46منقانونتشكيلالمحكمةالدستوريةالعليارقم()3لسنة2006م وتعديالته حيثنصتعلى":يترتبعلىتقديمطلباإلعفاءقطعالميعادالمحددلرفعالدعوىبعدمالدستورية".
7
 فيمايتعلقبإختالفاألثرالقانونيإلنقطاعالميعادعناألثرالقانونيلوقفه–أنظرمصطفىعبدالحميدعياد–الوسيطفيشرحقانوناصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية–الكتابالثاني–المرجعالسابق–ص .202
8
-رفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص.401
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في الحالة المصرية و  60يوماً في الحالة الفلسطينية ،فإنه يثور التساؤل حول مدى التزام محكمة
الموضوع بهذه المدة ؟؟ وهل يحق لها منح مدة أقل أو أكثر من ذلك ؟؟

بناء على الدفع يعتبر من النظام العام  ،1وهذا ما استقر عليه
إن ميعاد رفع الدعوى الدستورية ً
قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية حيث قضت " :وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن

المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد
لرفعها ،فدل بذلك على أنه اعتبر هذين األمرين من مقومات الدعوى الدستورية ،فال تُرفع إال بعد إبداء

دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته وفي الميعاد الذي تحدده تلك المحكمة بما ال يجاوز

الميعاد المحدد قانوناً ،وهذه األوضاع اإلجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكالً جوهرياً في
التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية باإلجراءات التي

رسمها القانون"  ،2وكذلك هذا ما إستقر عليه قضاء المحكمة الدستورية الفلسطينية . 3

وفيما يتعلق بمنح مدة أقل من المدة المحددة قانوناً فإن صريح النص وصريح قضاء المحكمة

الدستورية المصرية والفلسطينية يجيز للقاضي تحديد مدة أقل من المدة المحدد قانوناً ولكن ال يجوز
تحديد مدة قانونية أكثر من المدة المحددة بالقانون واال كان إتصال المحكمة الدستورية بدعواها مخالفاً

للقانون .

وهنا يثور تساؤل أخر حول سلطة قاضي الموضوع في منح مدة جديدة إذا انقضت المدة األولى

دون أن يرفع صاحب الشأن دعواه الدستورية ؟؟

لإلجابة على هذا التساؤل يجب التفرقة بين حالتين هما -:4
1

محمدرفعتعبدالوهاب–المرجعالسابق–ص.2922
 مجديمحمودمحبحافظ– كنوزمصرلألحكام– أحكامالمحكمةالدستوريةالعليا– الجزءالخامس– دارمحمودبالقاهرة – حكمالمحكمةالدستوريةالعليافيالقضيةرقم193لسنة26قضائيةالصادربتاريخ2008/5/4م–ص .2647
3
  قضتالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةبأن"الدعوىالدستوريةالتقبلإالإذارفعتخاللاألجلالذيحددتهمحكمةالموضوع،ً
بحيثاليتجاوز()60يوما ،وهذ االوضعاإلجرائييتعلقبالنظامالعام،ومنثمفإنهذاالميعادالذيفرضهالمشرعبقوةالقانونكحد
أقصىلرفعالدعوىالدستورية،أوالميعادالذيتحددهمحكمةالموضوعفيغضونهذاالحد،هوميعادحتمييتعينعلىالخصومااللتزام
به ،فإقامة الدعوى الدستورية بعدفوا تهمؤداهاعتبارالدفعبعدمالدستوريةكأنلم يكن،والتملكمحكمةالموضوع أيوالية فيمنح
الخصمالذيأثارالمسألةالدستوريةمهلةجديدةبعدفواتالمدةاألولى،ألنذلكيعتبرميعادا ًجديدا ًمنقطعالصلةعنالميعادالذي ضربته
ابتدا ًء ،فإنصدرعنهابعدفواتهغداميعاداجديدااليعتدلورودهعلىغيرمحلومجردا ًقانونا ًعمنكلأثر"،حكمالمحكمةالدستورية
العلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2019/1قضيةرقم11لسنة4قضائية(دستورية)–(سبقاإلشارةإليه).
4
فيمايتعلقبسلطةقاضيالموضوعفيتحديدميعادرفعالدعوىالدستوريةبعدتقديرجديةالدفعقضتالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةباألتي..":وكانتمهلةاألشهرالثالثةالمنصوصعليهافيهذاالبندغايتهاالنزولبكلميعاديزيدعليهاإلىمااليجاوزهاباعتبارهاحداً
زمنياًنهائياًتقرربقاعدةآمرةفاليجوزلمحكمةالموضوعأنتتعداه،فإنهيفعلتماكانللخصمأنيقيمدعواهالدستوريةبعدفواتها،ذلك
أنقانونهذهالمحكمةاليطرحخيارينيفاضلبينهماالمدعيفيالدعوىالدستورية،أحدهماالميعادالذىحددتهمحكمةالموضوعلرفعها،
وثانيهما المهلة الزمنيةالنهائيةالتي اليجوزلهاأنتتخطاها فيتحديدهالهذاالميعاد ،إنما هوميعادواحديتعين أنيتقيدبهالمدعيفي
الدعوىالدستورية،هوذلكالذىعينتهمحكمةالموضوعإلقامتهابمااليجاوزمدةاألشهرالثالثةالمشارإليها،يؤيدحتميةهذاالميعادأن
فواتهمؤداهاعتبارالدفعبعدمالدستوريةكأنلميكن ،وامتناعقبولالدعوىالدستوريةأمامالمحكمةالدستوريةالعليالعدماتصالهابهاوفقا
لألوضاعالمنصوصعليهافيقانونها،بمايحولدونمضيهافينظرها،واليجوزلمحكمةالموضوعكذلكأنتمنحالخصمالذىأثار
المسألةالدستوريةمهلةجديدةتجاوزبهاحد ودالميعادالذىضربتهابتداءلرفعالدعوىالدستوريةمالميكنقرارهابالمهلةالجديدةقدصدر
عنهاقبلانقضاءالميعاداألول،فإذاكانقدصدرعنهابعدفواتهغداميعاداًجديداًمنقطعالصلةبهومجرداًقانونامنكلأثر"–أنظرحكم
المحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم()27لسنة()20قضائية(دستورية)الصادربتاريخ1999/8/1م– تم رفعالحكم==
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الحالة األولى  :إذا كانت المدة األولى هي نفس المدة المحددة قانوناً  ،فإن إنتهاء الميعاد األول

ال يجيز للقاضي منح مدة جديدة على اإلطالق واال كان قضاؤه قد تجاوز حدود النص القانوني

مخالفاً في ذلك صريح القانون .

الحالة الثانية  :إذا كانت المدة األولى أقل من المدة المحدد قانوناً فهنا يجب التفرقة بين

فرضين هما-:

الفرض األول  :عدم إ نقضاء الميعاد األول وفي ذلك قررت المحكمة الدستورية جواز أن يمنح

قاضي الموضوع مدة جديدة لرفع الدعوى الدستورية بحيث ال يتجاوز مجموع المدتين المدة المقررة

قانوناً  ،ففي هذه الحالة تلتحم المدة الجديدة بالمدة السابقة ويكونان معاً ميعاداً واحداً . 1

الفرض الثاني  :انقضاء الميعاد األول  ،فإذا تم انقضاؤه دون أن تُرفع الدعوى الدستورية فال
يجوز لقاضي الموضوع منح مدة جديدة حتى لو كان الميعاد األول أقل حيث ال يجوز لمحكمة

ابتداء لرفعها  ،مما يتعين معه
الموضوع أن تفتح ميعاداً جديداً بعد انقضاء الميعاد األول المحدد
ً
الحكم بعدم القبول  ،وتبرير ذلك يرجع إلى أن إنقضاء الميعاد األول يجعل الدعوى كأن لم تكن وعلى
فرض منح ميعاد جديد رغم فوات الميعاد األول فإن هذا الميعاد الجديد يعتبر منقطع الصلة بالميعاد

األول ومجرداً قانونياً من كل أثر ومن ثم يتعين على القاضي الدستوري أن يحكم بعدم قبول الدعوى

الدستورية المرفوعة خالل الميعاد الجديد . 2

وعليه ال يجوز إبداء الدفع بعدم الدستورية إال مرة واحدة فقط  ،فإن إنقضى الميعاد الممنوح لرفع

الدعوى فال يجوز اإلحتجاج بتأجيل الدعوى الموضوعية عدة مرات للسبب ذاته فيسري الميعاد منذ
التصريح األول لرفع الدعوى الدستورية من محكمة الموضوع  ،وال يمكن اإلحتجاج بأن محكمة

الموضوع قد أعطت تصريحاً جديداً لرفع الدعوى الدستورية

3

 ،ونرى أن هذا الحظر ال يتحقق إال إذا

تم من نفس الخصم وبخصوص نفس النصوص القانونية التي سبق الدفع بعدم دستوريتها  ،أما إذا
تغيرت ظروف الدعوى الموضوعية مما يتيح له الطعن بنصوص قانونية جديدة فال يوجد ما يمنع من

==  من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بتاريخ 2019/9/6م – الساعة  8:10مسا ًء – عبر الرابط التالي :
 .http://www.sccourt.gov.eg
كذلكأنظرحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةالذيصدرحديثا ًفيالقضيةرقم()142لسنة()39قضائية(دستورية)الصادربتاريخ2019/6/1م–تمرفعالحكممنالموقعاإللكترونيللمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةبتاريخ2019/9/6م–الساعة 9:10مسا ًء –عبر
الرابطالتالي .http://www.sccourt.gov.eg:
1
رفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص .3982
رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص44ومابعدها،انظركذلكرفعتعيدسيد–المرجعالسابق–ص،398أنظركذلكحكمالمحكمةالدستوريةالعلياالفلسطينيةفيالطعنالدستوريرقم()2019/1قضيةرقم11لسنة4قضائية(دستورية)–(سبقاإلشارةإليه).
3
 حكمالمحكمةالدستوريةالعلياالمصريةفيالقضيةرقم 19لسنة 28قضائية(دستوريةعليا)الصادربتاريخ2008/9/28م– تمرفعالحكم من الموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية العليا المصرية بجلسة 2019/8/27م – الساعة  8:30مسا ًء – عبر الرابط التالي :
 .http://www.sccourt.gov.eg
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إثارة الدفع بعدم الدستورية بالنصوص الجديدة  ،ومثال ذلك تعديل الطلبات في الدعوى بحيث تحكمها

نصوص قانونية جديده .

ويرى الدكتور هشام محمد فوزي عبد الفتاح بجواز منح ميعاد جديد رغم إنقضاء الميعاد األول

حيث يرى عدم لزوم التمسك بحرفية النص وكان يمكن للمحكمة الدستورية من باب التيسير في هذا
الشأن أن تقوم بتفسير النص من حيث غايته وهو منع التسويف بحيث تفسر كلمة الميعاد بمدة الثالثة
1

 ،إال أننا نرى بأن هذا الرأي محل نظر حيث جاء

أشهر كلها وسواء كان المد متصالً أم منفصالً
نص المادة في القانون المصري والفلسطيني ُيجيز وبشكل صريح لمحكمة الموضوع تحديد المدة
القانونية التي يجب رفع الدعوى الدستورية خاللها فاألخذ بهذا الرأي فيه مخالفة لصريح نص القانون
وحرمان لمحكمة الموضوع من حقها القانوني في تحديد المهلة القانونية وفقاً لسلطتها التقديرية .

وفي جميع األحوال يجب أال تتجاوز محكمة الموضوع الميعاد المحدد بالقانون فإن هي سكتت

عن تحديده فيجب على صاحب الشأن رفع الدعوى في الميعاد المحدد قانوناً واال أُعتبر الدفع كأن لم
يكن ويتعين الحكم بعدم قبوله .

ويثور التساؤل في حالة إعتبار الدفع كأن لم يكن لعدم تقديمه في الميعاد المحدد ،فما هو

موقف محكمة الموضوع التي قدرت جدية الدفع  ،فهل تسير في الدعوى رغم اقتناعها بوجود شبهة
عدم الدستورية ؟؟ .
ذهب جانب من الفقه إلى أنه في حالة عدم رفع الدعوى الدستورية في الميعاد الصحيح فال

يجوز لقاضي الموضوع حق اإلحالة التلقائية ألنها صالحية منحت لمحكمة الموضوع تستخدمها من

تلقاء نفسها دون تنبيه من أحد الخصوم . 2

ولكن ذهب جانب أخر من الفقه – وبحق – بأنه يجوز لمحكمة الموضوع في هذه الحالة إحالة
النص المشكوك في دستوريته من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية إذا تخاذل من دفع بعدم
الدستورية فلم يرفع دعواه في الميعاد المحدد أمام المحكمة الدستورية

3

 ،فال يوجد ما يمنع من ذلك ،

والقول بعكس هذا يجعل الدعوى الدستورية دعوى شخصية وليس دعوى عينية كما أراد لها المشرع ،

فال يمكن تصور أن يجد القاضي نفسه أمام نص قانوني يعتقد تماماً بعدم دستوريته ورغم ذلك يطبقه

على النزاع المعروض لمجرد تخاذل صاحب الشأن في رفع دعواه الدستورية في الميعاد الصحيح

1

رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص .442
مصطفىمحمودعفيفي–المرجعالسابق–ص.2863
عصمتعبدهللاالشيخ–المرجعالسابق–ص .1424
-رمزيطهالشاعر–المرجعالسابق–ص58ومابعدها .
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4

،

كما أن القول بعدم جواز اإلحالة التلقائية من محكمة الموضوع فيه مخالفة لفكرة النظام العام التي يقوم
عليها الدفع بعدم الدستورية . 1

نؤيد الرأي الثاني وندعمه بحجتين إضافيتين حيث أن األخذ بالرأي األول فيه تقييد لسلطة

المحكمة باإلحالة فقانون تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطيني والمصري قر ار إعتبار الدفع بعدم

الدستورية كأن لم يكن إذا تم تقديم الدعوى الدستورية بعد فوات الميعاد المحدد  ،فقانوناً لم ُيسلب

قاضي الموضوع حق االحالة المباشرة  ،فله أن يحيل مباشرة إذا ما زال مقتنعاً بتوافر شبهة عدم
الدستورية  ،ومن ناحية أخرى فإن السير في الدعوى الموضوعية لصيرورة الدفع كأن لم يكن ُيعتبر
تراجعاً منه عن إعتقاده السابق بوجود شبهة عدم الدستورية وحينها يجب أن يكون قراره بالتراجع عن
وجود شبهة عدم الدستورية مسبباً لتبرير تركه صالحيه اإلحالة  ،وفي هذا المقام نرى بعدم صحة

اإلستناد في التسبيب على تفويت الميعاد القانوني بل يجب أن يتضمن هذا القرار أسباباً معقولة للعدول
عن الشك بالدستورية كوجود حكم صادر من المحكمة الدستورية يقضي بدستورية نفس النصوص التي

قدر وجود شك في دستوريتها  ،فإن لم يستطع التسبيب كان واجباً عليه اإلحالة المباشرة بدون رسوم
حتى ال ُيصدر حكماً وفقاً لقانون غير مقتنع بدستوريته ليخالف بذلك أبسط القواعد القانونية أال وهي
قاعدة تدرج القواعد القانونية وقاعدة سمو الدستور .

1

-إبراهيممحمدعلي–المرجعالسابق–ص .74
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الخـــــاتمــــة
تحدثنا من خالل هذه الدراسة عن الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع كدراسة تحليلية

ومقارنة فيما بين النظامين الفلسطيني والمصري وسلطنا الضوء حول ماهية الدفع بعدم الدستورية
وطبيعته القانونية وشروط إثارته واجراءات نظره ،ومدى إختالفه عن الدفع الفرعي وعن باقي الوسائل

القانونية التي تتصل بموجبها المحكمة الدستورية بدعواها ،باإلضافة للوقوف على مدى جواز إثارته

أمام المحكمة الدستورية واألحكام الخاصة بذلك ،وصوالً لألثار المترتبة عليه في حالة قبوله أو رفضه
ومدى جواز الطعن بالحكم الصادر فيه .

وفي ختام هذه الدراسة سنوجز أوالً  :أهم النتائج التي توصلنا إليها ،وثانياً أهم التوصيات التي
نتجت عن هذه الدراسة والتي نأمل أن نكون قد وفقنا إليها ،ونأمل أن تلقى القبول العملي لدى القارئ

والمشرع الفلسطيني ،وسيلي بيان ذلك على النحو اآلتي -:

أوالً  :النتائج .
 .1الدفع بعدم الدستورية هو  :حق إجرائي للخصوم يتيح لهم بطريق غير مباشر تحريك الرقابة
الدستورية ضد تشريع ما محدد بذاته الزم للفصل في خصومة قضائية قائمة بهدف تقرير مبدأ

الشرعية باالستحصال على حكم ذو حجية مطلقة في مسألة الدستورية من المحكمة المختصة
قانوناً .
 .2الدفع بعدم الدستورية يختلف عن الدفع الفرعي ،فاألول ُيعتبر إجراء لتحريك الدعوى الدستورية ُيثار
أمام محاكم الموضوع أو الهيئات ذات اإلختصاص القضائي من الخصوم فقط لتنفرد بعد ذلك
المحكمة المختصة بالفصل في مسألة الدستورية بحكم ذو حجية مطلقة ،أما الدفع الفرعي فُيثار

أمام محاكم الموضوع من الخصوم أو من المحكمة من تلقاء نفسها ،وتفصل فيه المحكمة بحكم
ذو حجية نسبية يقضي باإلمتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري .

 .3يعتبر الدفع بعدم الدستورية إجراء من إجراءات رفع الدعوى الدستورية تُبنى على عدم صحته
الدفوع الشكلية أمام المحكمة الدستورية ومنها الدفع بعدم القبول ،وبالتالي ال يرتقي مطلقاً ليكون
دعوى دستورية .

 .4الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية ليس دفعاً كالدفوع المعروفة في قانون المرافعات سواء
الشكلية أو الموضوعية إلختالف الغاية المقصودة منه عن الغاية المبتغاة في دفوع قانون
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المرافعات  ،ويمكن تصنيفه كطلب يثير مسألة أولية تخرج عن إختصاص قاضي الموضوع ،
ويمكن تسميته طلب فحص الدستورية .

 .5إعتنق المشرع الفلسطيني توحيد األثار القانونية لألحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية سواء

المرفوعة مباشرة أو بواسطة الدفع بعدم الدستورية حيث ينتج عنها حظر تطبيق القانون المحكوم

بعدم دستوريته مما يترتب عليه إلغاء قوة نفاذ القانون فقط وبأثر فوري ما لم يكن الحكم متعلقاً
بنص جزائي متعلق بالتجريم فيسري بأثر رجعي .
 .6إستقر القضاء الفلسطيني على منح األولوية للدفع بعدم الدستورية عن الدعوى األصلية في حالة

وجود دعوى موضوعية قائمة ،فال تقبل الدعوى األصلية إال في حالتين األولى منهما  :قبل رفع

الدعوى الموضوعية ،والثانية منهما  :إذا أصبح الحكم باتاً بإستنفاذ كافة طرق الطعن بالحكم
الصادر في الموضوع أو أصبح الحكم نهائياً بتفويت ميعاد الطعن فيه وبشرط تعلق موضوع
الدعوى الدستورية األصلية بنص تجريم قد ُبني عليه الحكم .

 .7يقصد بإرتباط المصلحة في الدعويين الدستورية والموضوعية هو إرتباط المصلحة في الدعوى
الدستورية بالمصلحة الخاصة بالدفع بعدم الدستورية وليس المصلحة التي أقيمت بموجبها الدعوى

الموضوعية ،فالمصلحة في الدفع هي نفسها المصلحة في الدعوى الدستورية التي تُعتبر شرط
لقبول الدعوى الدستورية .
 .8تنعقد المحكمة الدستورية كمحكمة موضوع في حالتين ،األولى منهما  :عند الفصل في المنازعات
المتعلقة بشئون أعضائها ،الثانية منهما  :عند البت في فقدان رئيس الدولة لألهلية القانونية حسب
القانون الفلسطيني ،لذلك يجوز الدفع بعدم الدستورية أمامها .

 .9يوجد مبادئ خاصة يجب إتباعها من المحكمة الدستورية عند إنعقادها كمحكمة موضوع ،المبدأ
االول  :مراعاة تبديل المحكمة الدستورية لثوبها لتتحول من محكمة موضوع لمحكمة دستورية بعد
إصدار قرار بشأن جدية الدفع أو اإلحالة المباشرة  ،وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن ،المبدأ

الثاني  :مراعاة تغيير هيئة المحكمة التي نظرت النزاع الموضوعي وتنحيتها عن نظر النزاع
الدستوري ،المبدأ الثالث  :مراعاة عدم جواز التصدي من المحكمة الدستورية عند إنعقادها
كمحكمة موضوع .

.10

تخضع محكمة الموضوع للرقابة بشأن سلطتها التقديرية في إصدار قرار بشأن جدية الدفع

أمام جهتين ،األولى منهما  :المحكمة الدستورية في حالة قبول الدفع وتقدير جديته حيث تخضع

للرقابة فيما يتعلق بشروط صحة الدفع بشكل عام ،وفيما يتعلق بعدم تجهيل الدفع ،أما الجهة
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الثانية منهما  :المحكمة األعلى في نفس السلم القضائي في حالة رفض الدفع أي تقدير عدم
جديته مع مراعاة عدم جواز الطعن على الق اررات الصادرة من محكمة النقض المتعلقة بهذا

الخصوص .
إعتداء منه على
 .11إن بحث قاضي الموضوع في مسألة الجدية وتعمقه في ذلك ال يعتبر
ً
إختصاص المحكمة الدستورية ألن ق ارره سيقتصر على تقدير الجدية من عدمها والتصريح
لصاحب الشأن برفع دعواه في حالة قبول الدفع ،وبالتالي فإن ق ارره لم يحسم األمر في المسألة
الدستورية ولم ي ِ
نه والية المحكمة الدستورية عنها .
ُ
.12

يترتب على قرار رفض الدفع بعدم الدستورية أي تقدير عدم جديته السير في دعوى الموضوع،

ويجوز إستئناف هذا القرار مع الحكم الفاصل في الموضوع أمام المحكمة األعلى في نفس السلم

القضائي ما لم يكن ذلك غير جائ اًز لصدور قرار الرفض من محكمة ال يجوز الطعن بأحكامها .
.13

يترتب على قرار قبول الدفع أي تقدير جديته التأجيل حسب القانون فقط  ،أما حسب التجربة

.14

حسب األصل العام يجوز إستئناف قرار الوقف القضائي ،ورغم ذلك فإن حق إستئناف قرار

القضائية فيتم التأجيل لإلستيثاق من رفع الدعوى الدستورية ومن ثم وقف دعوى الموضوع .

الوقف الصادر بناء على قبول الدفع بعدم الدستورية لن ُيحقق للمستأنف فائدة عملية مطلقاً ألن
القرار الصادر عن محكمة اإلستئناف لن ُيقيد أو ُيعدم إختصاص المحكمة الدستورية إن كان
إتصال األخيرة بدعواها جاء صحيحاً ،لذلك يسقط حق إستئناف قرار الوقف المبني على قبول

الدفع بعدم الدستورية .

ثانياً  :التوصيات .
 .1نوصي القضاء الدستوري الفلسطيني بضرورة األخذ بالمصلحة المحتملة في الدعوى األصلية وعدم
ربط تحقق شرط المصلحة على حالة وجود ضرر فعلي على الطاعن بالدستورية .

 .2ضرورة قيام المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة ( )3/27في أول تعديل قادم ليصبح نصها
كالتالي " :إذا دفع الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون

أو الئحة ورأت المحكمة أن الدفع جدي يؤجل نظر الدعوى ويحدد لمن أثار الدفع ميعاداً ال
يتجاوز ( )60يوماً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور أعتبر

الدفع كأن لم يكن" وذلك بحذف عبارة (أو الهيئة) الواردة بعد عبارة ورأت المحكمة  ، ...ليتفق
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نص المادة مع ما ذهب إليه المشرع الفلسطيني من عدم جواز الدفع أمام الهيئات ذات

اإلختصاص القضائي .

 .3أوصي المشرع الفلسطيني بضرورة إلغاء التعديل الوارد على نص المادة ( )1/25وحصر التعديل

ضمن المادة ( )4/27لتصبح كالتالي " :يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى بعدم دستورية

أي نص تشريعي ُيعرض لها بمناسبة ممارسة إختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها بعد
إتباع اإلجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية" ،وذلك لعدم إزدواج تقنين وسيلة التصدي

بنصين قانونيين منفصلين مختلفين في الصياغة والمعنى مما أدى إلى تضارب في فهم ضوابط

وسيلة التصدي .
 .4ضرورة قيام المشرع بإعادة النص على جواز تنحي القاضي الدستوري وجواز مخاصمته وذلك

بإلغاء التعديل األخير واعادة العمل بنص المادة ( )15من قانون تشكيل المحكمة الدستورية

الفلسطيني وخصوصاً فيما يتعلق بالمخاصمة حتى يتثنى تدارك العيوب التي قد تلحق بالحكم
الدستوري إن كان سببها األخطاء المهنية الجسيمة للقضاة ،فإلغاء هذه الوسيلة قد يؤدي لفساد
مرفق القضاء الدستوري وصدور بعض أحكامه وفقاً لألهواء السياسية .

 .5نوصي المشرع الفلسطيني عند أول تعديل لقانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا أن يورد نصاً
خاصاً ُيلزم فيه أعلى محكمة في التدرج الهرمي للمحاكم بكافة أنواعها أن تُرسل الق اررات الباتة
الصادرة عنها وكذلك الق اررات النهائية التي تم تفويت مواعيد الطعن فيها والتي تتعلق برفض الدفع

بعدم الدستورية لتمكين المحكمة الدستورية من إعمال رقابتها فيما يتعلق بهذا الخصوص إنسجاماً

مع مبدأ مركزية الرقابة الدستورية ،وذلك تأسيساً على أن محكمة الموضوع تخضع لرقابة المحكمة

الدستورية في حالة إصدار قرار يقضي بقبول الدفع  ،فمن باب أولى خضوع الق اررات الصادرة

برفض الدفع لرقابة المحكمة الدستورية .

 .6أوصي القضاء الفلسطيني بعدم التوسع في إعمال معيار أولوية الدفع بعدم الدستورية على الدعوى
األصلية واإلتجاه نحو تقرير عدم قبول الدعوى األصلية لسقوط حق رفعها إذا أصبح الحكم

الصادر في الدعوى الموضوعية باتاً أو نهائياً بتفويت ميعاد الطعن فيه إذا كان موضوع الدعوى
الدستورية األصلية يتعلق بنص قانوني غير تجريمي ألن المصلحة في الدعوى األصلية نظرية
محضة كون حكم المحكمة الدستورية في هذا الخصوص سيسري بأثر فوري وبالتالي لن يتحقق

للطاعن أية ترضية قضائية .
 .7فيما يتعلق بإختصاص المحكمة الدستورية بالبت في الطعن بفقدان رئيس الدولة لألهلية القانونية

فإنني أوصي المشرع الدستوري الفلسطيني بضرورة تعديل نص المادة (/37ج) من القانون
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األساسي ،وكذلك المشرع العادي بتعديل المادة ( )5/24من قانون تشكيل المحكمة الدستورية
العليا الفلسطيني ليصبح إتصال المحكمة الدستورية بهذا اإلختصاص موقوف على تقديم طلب من

المجلس التشريعي بأغلبية خاصة وليس تعليق نفاذ حكمها على موافقة المجلس التشريعي ألن ذلك
سيمس ما هو مقرر بخصوص حجية أحكامها الملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة بما فيها

السلطة التشريعية .

 .8أوصي المشرع الفلسطيني والمصري عند أول تعديل لقانون المحكمة الدستورية العليا بضرورة
تقنين المبادئ العامة التي يجب أن تحتكم بها المحكمة الدستورية عند إنعقادها كمحكمة موضوع .

 .9كما أوصي القضاء الفلسطيني أن يكون منطوق حكمه عند إصدار أحكامه بناء على أسبقية
الفصل هو إعتبار الخصومة منتهية أو عدم قبول الدعوى وأن ُيورد ضمن حيثيات أحكامه أرقام
األحكام السابقة التي تُثبت سبق الفصل في موضوع الدعوى وليس العكس .
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دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر وفلسطين – سنة 2004م .

 -3عائد نضال سعيد مطر – رسالة ماجستير بعنوان قضاء فحص الدستورية – دراسة تحليلية –
جامعة األزهر بغزة – سنة 2019م .

 -4عمر حمزة التركماني – رسالة ماجستير بعنوان  :القضاء الدستوري في فلسطين – وفقا لقانون
المحكمة الدستورية العليا رقم  3لسنة 2006م – دراسة تحليلية مقارنة – بدون دار نشر – سنة

2010م .

 -5نادية عيسو وكهينة أمير – رسالة ماجستير بعنوان الدفع بعدم الدستورية – جامعة عبد الرحمان
ميرة (بجاية) – بدون دار نشر – سنة 2017-2016م.

رابعا  :الدوريات والمقاالت .
 -1رائد صالح قنديل – بحث بعنوان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية (حجيته وآثاره) – دراسة
تحليلية مقارنة بين التشريع الفلسطيني والمصري – منشور في مجلة جامعة األزهر ،غزة – سلسلة

العلوم اإلنسانية – العدد األول – المجلد  – 21بدون دار نشر – سنة 2009م .
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 -2ربحي محمود القصراوي التميمي – بحث بعنوان الحجر واالجراءات المتبعة في دعوى الحجر –
بدون دار نشر – سنة 2017م .

 -3جمال رواب – ورقة عمل بعنوان الدفع بعدم دستورية القوانين – قراءة في نص المادة  188من
الدستور الجزائري – بدون دار نشر – بدون سنة نشر .

 -4عبد القادر بوراس ولخضر تاج – مقال بعنوان  :الدفع بعدم الدستورية في القانون الجزائري بين

المكاسب واآلفاق – مقارن بالتجربة الفرنسية – منشور في مجلة أبحاث قانونية وسياسية – العدد

السادس – تاريخ قبول المقال 2018/6/20م – سنة 2018م .

 -5عمار كوسة – محاضرات في القضاء الدستوري – ألقيت على طلبة الماستر بكلية الحقوق والعلوم
السياسية – بجامعة محمد لمين دباغين سطيف – سنة 2015 -2014م.

 -6عمر العبدهللا – الرقابة على دستورية القوانين – دراسة مقارنة – بحث منشور في جامعة دمشق–
العدد الثاني – المجلد  – 17بدون دار نشر – سنة 2001م.

 -7محمد خليل يوسف أبو بكر – بحث بعنوان الوقف القضائي للدعوى المدنية في القانون األردني –
بدون دار نشر – سنة 2016م.

 -8ليلى بن بغيلة – بحث بعنوان دعوى الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة

2016م استئناساً بالتجرية الفرنسية – جامعة األمير عبد القادر للعلوم االسالمية – قسنطينة –

مجلة الشريعة واإلقتصاد – العدد الثاني عشر – سنة 2017م.


خامسا  :مجموعة األحكام القضائية .
 -1حسام محفوظ – الموسوعة الدستورية الشاملة لجميع أحكام المحكمة الدستورية العليا وق ارراتها
بالتفسير منذ إنشاء المحكمة وحتى آخر مايو 1998م – بدون دار نشر – بدون سنة نشر.

 -2مجدي محمود محب حافظ – كنوز مصر لألحكام – أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء
الثاني والرابع والخامس والسادس – دار محمودبالقاهرة–بدونسنةنشر.

سادسا  :القوانين .
 -1الدستور المصري لسنة 2014م .

 -2القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته .

 -3القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2012م المطبق بقطاع غزة .

 -4سليم رستم باز اللبناني -شرح المجلة – طبعة ثالثة ومصححة ومزيدة – المطبعة األدبية ببيروت
– سنة 1923م .
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 -5قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ( )2لسنة 2001م وتعديالته بالقانون رقم ( )5لسنة
2005م .

 -6قانون السلطة القضائية المصري وتعديالته بالقرار بقانون رقم  46لسنة1972م .
 -7قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2002م .

 -8قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  48لسنة 1979م وتعديالته بالقرار بقانون رقم ( )168لسنة
1998م .

 -9قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ( )13لسنة 1986م وتعديالته .

 -10قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ( )5لسنة 2001م .

 -11قانون تشكيل المحكمة الدستورية العليا رقم ( )3لسنة 2006م وتعديالته بالقرار بقانون رقم
( )19لسنة 2017م .

 -12قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم ( )1لسنة 2005م .

سابعا  :المواقع اإللكترونية .
 -1موقع المحكمة الدستورية العليا المصرية  ،الرابط التالي . http://www.sccourt.gov.eg :
 -2موقع المقتفي االلكتروني،الرابطالتالي./http://muqtafi.birzeit.edu:

 -3موقعمحاماةنت– أمين الربيعي – بحث بعنوان جريمة إنكار العدالة ومقال بعنوان حول جريمة
إنكار العدالة  ،الرابط التالي ./https://www.mohamah.net :

 -4موقع معجم المعاني ،الرابطالتالي./https://www.almaany.com:
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الفهرس
المـــوضـــــــــوع

رقم الصفحة

اإلهداء

أ

شكر وعرفان

ب

ملخص الرسالة

ج

ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية

ه

المقدمة

1
الفصل األول

ماهية الدفع بعدم الدستورية
المبحث األول /المقصود بالدفع بعدم الدستورية وتمييزه عن غيره من وسائل تحريك
الدعوى الدستورية

5
7

المطلب األول /تعريف بالدفع بعدم الدستورية

7

أوالً  :تعريف الدفع بعدم الدستورية لغ ًة

7
8

ثانياً  :تعريف الدفع بعدم الدستورية اصطالحاً

المطلب الثاني /تمييز الدفع بعدم الدستورية عن غيره من وسائل تحريك الدعوى الدستورية

13

أوالً  :تمييز الدفع بعدم الدستورية عن الدفع الفرعي

14
14

 .1من حيث التعريف
 .2من حيث األساس

14

 .3من حيث الجهة التي يثار أمامها

15

 .4من حيث الجهة المختصة بالفصل

16

 .5من حيث صاحب الحق

16

 .6من حيث أداة الممارسة

17

 .7من حيث آثار الحكم الصادر وحجيته

17

ثانياً  :تمييز الدفع بعدم الدستورية عن الدعوى األصلية

19

 .1من حيث التعريف

20

 .2من حيث صاحب الحق في تحريك الدعوى األصلية

20

 .3من حيث نوع المصلحة

21

 .4من حيث األولوية

24
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 .5من حيث الجهة المختصة بالفصل

26

 .6من حيث الحكم الصادر وآثاره وسريانه الزمني

27

ثالثاً  :تمييز الدفع بعدم الدستورية عن اإلحالة

29
29

 .1من حيث التعريف

 .2من حيث صاحب الحق

30

 .3من حيث الميعاد والرسوم القضائية

30

 .4من حيث المصلحة

31

 .5من حيث جواز الطعن بقرار محكمة الموضوع

32

رابعاً  :تمييز الدفع بعدم الدستورية عن التصدي

34

المبحث الثاني /الطبيعة القانونية للدفع بعدم الدستورية

40

المطلب األول /مدى توافر الطبيعة الشكلية للدفع بعدم الدستورية

40

المطلب الثاني /مدى توافر الطبيعة الموضوعية للدفع بعدم الدستورية

42

الفصل الثاني

التنظيم القانوني للدفع بعدم الدستورية

51

المبحث األول /شروط الدفع بعدم الدستورية

51

المطلب األول /الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية

52

أوالً  :عدم سبق الفصل بالمسألة الدستورية

52

ثانياً  :إثارة الدفـ ـ ـع بع ـ ـدم الدسـ ـ ـ ـتورية أم ـ ـام إح ـ ـ ـدى المحـ ـ ـاكم أو الهيئ ــات ذات
اإلختصاص القضائي

ثالثاً  :توافر الصفة

55
57
60

رابعاً  :توافر المصلحة

المطلب الثاني /الشروط الموضوعية للدفع بعدم الدستورية

68

أوالً  :ثبوت عناصر جدية الدفع
ِ
المخاَلف وأوجه المخالفة
المخالف والنص الدستوري ُ
ثانياً  :تحديد النص ُ
ثالثاً  :سلطة قاضي الموضوع عند نظر الدفع بعدم الدستورية

69

المبحث الثاني /إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية

72
74
78

المطلب األول /حاالت إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية

78

أوالً  :الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح (التشريعات)

82

ثانياً  :تفسير النصوص التشريعية
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82

ثالثاً  :الفصل في تنازع االختصاص وتنازع تنفيذ األحكام

رابعاً  :الفصل في المنازعات المتعلقة بتنفيذ األحكام والق اررات الصادرة عنها
خامساً  :الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها

سادساً  :البت في الطعن بفقدان رئيس الدولة لألهلية القانونية

83
85
86
89

المطلب الثاني /األحكام الخاصة بالدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية

93

أوالً  :األحكام الخاصة بالدفع بعدم الدستورية

93

ثانياً  :األحكام الخاصة باإلحالة من محكمة الموضوع
ثالثاً  :األحكام الخاصة بالتصدي

رابعاً  :األحكام الخاصة بالدعوى الدستورية األصلية

الفصل الثالث

اآلثار المترتبة على الفصل بالدفع بعدم الدستورية

94
95
96
97

المبحث األول /اآلثار المترتبة على رفض الدفع بعدم الدستورية

98

المطلب األول /إستئناف السير في الدعوى الموضوعية

98

المطلب الثاني /الطعن في القرار الصادر برفض الدفع بعدم الدستورية

101

المبحث الثاني /اآلثار المترتبة على قبول الدفع بعدم الدستورية

107

المطلب األول /تأجيل السير في الدعوى الموضوعية

107

المطلب الثاني /تحديد الميعاد القانوني لرفع الدعوى الدستورية

112

الخاتمة

119

النتائج

119

التوصيات

121

قائمة المراجع

124

الفهرس
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