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المحور االول: المعلومات المرجعية 
يتك���ن االإط��ار املرجع��ي له��ذا الدلي��ل م��ن اخللفي��ة العام��ة والفئ��ات امل�ش��تهدفة واأه��داف الدلي��ل وامل�ؤ�ش�ش��ات القائم��ة عل��ى اإع��داد 

ه��ذا الدلي��ل وذل��ك على النح��� التايل: 

اواًل: المؤسسات الشريكة

اواًل: ال�شبكة القان�نية للن�شاء العربياتال�شبكة القان�نية للن�شاء العربيات: منظمة اإقليمية غري حك�مية وغري ربحية تاأ�ش�شت يف عام 2005، مقرها الرئي�شي يف االردن. 
تهدف اإىل النه��ض باملراأة العربية العاملة يف جمال املهن القان�نية من خالل تي�شري اإجتماع الن�شاء القان�نيات العربيات، وت�فري منرب 
لتبادل اخلربات والتجارب ومناق�ش��ة التحديات والق�شايا امل�ش��رتكة، باالإ�شافة اإىل ت�فري التدريب املتخ�ش�ض وبرامج التط�ير املهني 
الت��ي ته��دف اإىل رف��ع ال�ع��ي القان���ين ب�ش��كل ع��ام وتعزي��ز الق��درات االإحرتافي��ة للن�ش��اء القان�ني��ات العربي��ات على ال�جه ال��ذي ميكنهن 
م��ن امل�ش��اركة الفعال��ة يف بن��اء جمتمعاته��ن. كم��ا وتعم��ل ال�ش��بكة القان�نية للن�ش��اء العربيات عل��ى دعم قطاع العدالة من خالل �ش��راكات 
مع اجلهات الر�ش��مية من �شمنها وزارة العدل واملجل���ض الق�شائي واملعهد الق�شائي لغايات االإ�شالح الق�شائي والت�ش��ريعي عرب اإجراء 
بح���ث ودرا�ش��ات واإع��داد اأدل��ة اإجرائي��ة ومراجع��ة الق�ان��ني واإع��داد املراج��ع القان�ني��ة واالأدل��ة التدريبي��ة وعق��د ور�ش��ات عم��ل والت�عي��ة 
الالزمة وفقًا ملا تقت�شيه امل�شلحة وكل ما يتطلبه االأمر لدعم قطاع العدالة. كل ذلك يتم بالتزامن مع العمل على زيادة ال�عي القان�ين 
واحلث على التغلغل يف املعرفة القان�نية، والرتكيز على اأهمية اأخذ �ش��يادة القان�ن. كما وتعمل ال�ش��بكة على بناء قدرات قطاع التعليم 

القان���ين م��ن خ��الل برنام��ج التعل��م باملالزمة واملحاكمة ال�ش�رية والعيادات القان�نية وور�ش��ات الت�عية وبناء القدرات واملهارات.

ثانيًا: متكني للم�شاعدة القان�نية: متكني للم�شاعدة القان�نية: منظمة اأردنية غري حك�مية ت�شعى لتعزيز مبادىء حق�ق االإن�شان ومكافحة االإجتار بالب�شر، وحماية 
حق�ق العمال، ب�شكل خا�ض العمال املهاجرين، ذلك من خالل: ال�قاية، واحلماية، واملالحقة الق�شائية. وذلك من خالل تعزيز ال�عي 
القان���ين يف املجتم��ع االأردين، املتعل��ق ب�ش��كل خا���ض بحق���ق العم��ال، واإنف��اذ �ش��يادة القان�ن من خالل �شمان امل�ش��اركة الفّعالة لن�ش��طاء 

حق�ق االإن�شان، واملحامني، والق�شاة وامل�ش�ؤولني عن تنفيذ واإقرتاح التعديالت القان�نية، ومتكني ال�شحايا التي ُانتهكت حق�قهم.

ثالث��ًا: حمام���ن ب��ال ح��دود:حمام���ن ب��ال ح��دود: منظم��ة اأردني��ة غ��ري حك�مي��ة م�ش��تقلة مالي��ًا واإداري��ًا وفكري��ًا ُتعن��ى بحق���ق االإن�ش��ان وحريات��ه االأ�شا�ش��ية، 
وحمام�ن بال حدود لي���ض لها غايات �شيا�ش��ية اأو حزبية اأو دينية، ون�ش��عى حلماية وتعزيز حق�ق االإن�ش��ان وفقا للمعايري الدولية وحتقيق 
التنمي��ة امل�ش��تدامة واإنته��اج احلاكمي��ة الر�ش��يدة ك��ش��يلة لتعزي��ز وح��دة املجتم��ع ومتا�ش��كه، وتر�ش��يخ وتعزي��ز �ش��يادة القان���ن والعدال��ة 

وامل�ش��اواة وع��دم التميي��ز والعدال��ة االجتماعي��ة. تاأ�ش�ش��ت حمام���ن ب��ال ح��دود يف االردن ك�ش��ركة غ��ري ربحي��ة من��ذ ع��ام 2014. 
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ثانيا: شكر وتقدير 

تتق��دم امل�ؤ�ش�ش��ات ال�ش��ريكة عل��ى تنفي��ذ ه��ذا امل�ش��روع ل��كل م��ن �ش��اهم يف اع��داد ه��ذا الدلي��ل ومراجعت��ه وتن�ش��يقة وال يف�تن��ا م��ن 
تق��دمي ال�ش��كل ل��كل من: 

اال�شتاذة �شماح مرم�ضاال�شتاذة �شماح مرم�ض - املديرة التنفيذية لل�شبكة القان�نية للن�شاء العربيات

اال�شتاذة ليندا كل�ضاال�شتاذة ليندا كل�ض - املديرة التنفيذية ملركز متكني للم�شاعدة القان�نية

اال�شتاذ معاذ امل�منياال�شتاذ معاذ امل�مني - امل�شت�شار القان�ين يف منظمة حمام�ن بال حدود

اال�شتاذ �شدام اب� عزاماال�شتاذ �شدام اب� عزام - الرئي�ض التنفيذي مل�ؤ�ش�شة حمام�ن بال حدود 
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ثالثا: خلفية

يعت��رب الق�ش��اء الد�ش��ت�ري حدي��ث الن�ش��اأة يف االأردن حي��ث مت اإن�ش��اء املحكم��ة الد�ش��ت�رية اإب��ان الربي��ع العرب��ي عل��ى �ش���ء مطالبات 
كب��رية بتعدي��ل الد�ش��ت�ر واالأخ��ذ بالرقاب��ة الد�ش��ت�رية عل��ى الق�ان��ني واالأنظم��ة ع��ام 2011، وتتن���ع املدار���ض القان�ني��ة يف الع��امل 
ح�ل اأ�ش��كال واأ�ش��اليب الرقابة الد�ش��ت�رية، اإذ البع�ض منها اأن�ش��اأ جمال���ض د�ش��ت�رية ذات طابع خمتلط �شيا�ش��ي وق�شائي والبع�ض 
االآخ��ر ذه��ب باجت��اه اإن�ش��اء حماك��م متخ�ش�ش��ة ذات طاب��ع ق�شائ��ي، وه��ذا يت�ق��ف عل��ى طبيع��ة النظ��ام ال�شيا�ش��ي وطبيع��ة عم��ل 

ال�ش��لطات العام��ة فيه��ا.

اجت��ه االأردن نح��� تنظي��م حمكم��ة م�ش��تقلة تعن��ى بالف�ش��ل يف املنازع��ات الد�ش��ت�رية واأن��اط به��ا مهم��ة الف�ش��ل يف تف�ش��ري ن�ش����ض 
الد�ش��ت�ر والنظ��ر يف الطع���ن بع��دم د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالأنظم��ة �ش��ارية املفع���ل وفق��ا للف�ش��ل اخلام���ض م��ن الد�ش��ت�ر ال��ذي مت 

تخ�شي�ش��ه للحدي��ث ع��ن ت�ش��كيل واخت�شا���ض املحكم��ة وال��ذي اأخ��ذ بالرقاب��ة الالحق��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالأنظم��ة. 

وبا�ش��رت املحكم��ة الد�ش��ت�رية اأعماله��ا من��ذ ع��ام 2013 بع��د ا�ش��دار قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية، يف الف�ش��ل بالطع���ن الت��ي 
يقت�ش��ر ح��ق تقدميه��ا عل��ى جمل���ض ال���زراء وجمل���ض الن���اب وجمل���ض االأعي��ان والطع��ن الف��ردي ال��ذي يث��ريه اأط��راف الن��زاع اأم��ام 
املحاك��م يف ن��زاع منظ���ر اأم��ام املحكم��ة �شم��ن �ش�اب��ط اجلدي��ة وا�ش��تيفاء ال�ش��روط اخلا�ش��ة بالدف��ع واإذا م��ا ثب��ت لقا�ش��ي امل��شع 
جدي��ة الدف��ع فاإن��ه يحيل��ه اإىل حمكم��ة التميي��ز الت��ي ت�ش��كل هيئ��ة خا�ش��ة به��ا للنظ��ر يف جدي��ة الدف��ع وتقري��ر االإحال��ة عل��ى املحكم��ة 

الد�ش��ت�رية م��ن عدم��ه. 

ونظ��را لل��دور املتنام��ي مل�ؤ�ش�ش��ات املجتم��ع امل��دين الت��ي ُتعن��ى بقط��اع العدال��ة والقان���ن والتقا�ش��ي ف��اإن التقا�ش��ي اال�ش��رتاتيجي 
اأح��د التقني��ات وال��ش��ائل الت��ي ب��رزت يف االآون��ة االأخ��رية والق��ت قب���ل مل��ا حتدث��ه م��ن اآث��ار اإيجابي��ة وتاأث��ري وخل��ق راأي ع��ام عل��ى 
بع���ض الق�شاي��ا وامل�ش��ائل املتعلق��ة بق�شاي��ا حق���ق االإن�ش��ان، وبعي��دًا ع��ن ت�ش��خي�ض التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي من اعتباره ِمكنة لك�ش��ب 
التاأيي��د اأو تكني��ك قائ��م بذات��ه اإال اأن امل�ش��األة تكم��ن يف االآث��ار االيجابي��ة الت��ي ترتت��ب عل��ى التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي والتق��دم ال��ذي 
ميك��ن حتقيق��ه ح���ل الق�شي��ة حم��ل التقا�ش��ي نظ��رًا مل��ا حتدث��ه م��ن تغي��ري عل��ى ال�شيا�ش��ات والت�ش��ريعات واملمار�ش��ات وحت��ى عل��ى 

اإي�ش��ال الق�شي��ة اإىل اأو�ش��ع نط��اق عل��ى �شعي��د املجتم��ع و�شن��اع الق��رار ومل��ا لالإع��الم م��ن دور ب��ارز يف ه��ذا االإط��ار. 

وعلي��ه ياأت��ي ه��ذا الدلي��ل " املنه��اج التدريب��ي" وال��ذي �ش���ف يق���م عل��ى تق��دمي كاف��ة التقني��ات واالأ�ش��اليب الت��ي ميك��ن للمحام��ني 
ا�ش��تخدامها يف جم��ال التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي للطع��ن بع��دم د�ش��ت�رية ن�ش����ض يف ق�ان��ني اأو ق�ان��ني اأو ن�ش����ض يف اأنظم��ة اأو 

اأنظم��ة ملخالفته��ا معاي��ري حق���ق االإن�ش��ان. 
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رابعا: أهداف الدليل

يه��دف ه��ذا الدلي��ل" املنه��اج" اإىل حتقيق االآتي: 

التعري��ف مبفه���م التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي والتقا�ش��ي الد�ش��ت�ري. 
ت�عي��ة وتدري��ب الفئ��ة امل�ش��تهدفة مبه��ارات التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي واآلي��ات العم��ل عل��ى تط�ي��ر ق�شي��ة اإ�ش��رتاتيجية ودم��ج 

التقا�ش��ي الد�ش��ت�ري كاأح��د االآلي��ات. 
ت�عي��ة وتدري��ب الفئ��ة امل�ش��تهدفة عل��ى مه��ارات التن�ش��يق والتنظي��م م��ع كاف��ة الفئ��ات ذات العالق��ة وال �ش��يما االإع��الم يف تط�ي��ر 

املل��ف اخلا���ض بق�شية التقا�شي االإ�ش��رتاتيجي. 
تدري��ب الفئ��ة امل�ش��تهدفة عل��ى اآلي��ات وط��رق الطع��ن بد�ش��ت�رية الق�ان��ني واالأنظم��ة خ��الل نظر الدع��اوى يف املحاكم. 

تنمي��ة مه��ارات الفئ��ة امل�ش��تهدفة عل��ى تق��دمي عري�ش��ة الطع��ن بع��دم الد�ش��ت�رية وحتدي��د اأوج��ه الطع��ن واج��راءات ال�ش��ري يف 
الطع��ن اأم��ام املحكم��ة وهيئ��ة حمكم��ة التميي��ز ول��دى املحكم��ة الد�ش��ت�رية وم�ش��ار االإج��راءات ال�اج��ب اإتباعه��ا يف ه��ذا ال�ش��دد. 
تدري��ب الفئ��ة امل�ش��تهدفة عل��ى مه��ارات الرتاف��ع والدف��ع اأم��ام املحاك��م عل��ى اإج��راءات التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي والد�ش��ت�ري 

م��ن خ��الل درا�ش��ات حالة.  

خامسا: الفئة المستهدفة 

ي�ش��تهدف ه��ذا الدلي��ل الفئ��ات التالية: 
املحامي��ات واملحام�ن. 

احلق�قي��ني والقان�ني��ني. 

الن�ش��طاء واملدافع��ني ع��ن حق�ق االإن�ش��ان. 

م�ؤ�ش�ش��ات املجتم��ع املدين. 

االإعالمي��ني املتخ�ش�ش��ني بحق���ق االإن�ش��ان. 
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المحــور الثانــي: المفهــوم العــام للتقاضــي اإلســتراتيجي: مقدمــة حــول 
ــتراتيجي التقاضي اإلس

�ش��يتم يف ه��ذا املح���ر احلدي��ث ع��ن ماهي��ة التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي واله��دف من��ه والف��رق ب��ني التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي وغ��ريه م��ن 
اأن���اع التقا�ش��ي ااُلخ��رى وذلك عل��ى النح� التايل: 

أواًل: ما هو التقاضي اإلستراتيجي

التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي اأو التقا�ش��ي ذو االأث��ر ه��� ن���ع م��ن التقا�ش��ي املخط��ط ل��ه م��ن خ��الل و�ش��ع خط��ة كامل��ة لل��ش���ل اإىل هدف 
مع��ني ُيح��دد م�ش��بقَا، ذل��ك بع��د درا�ش��ة لل��ش��ع القان���ين االجتماع��ي لق�شي��ة م��ا، ويه��دف بالدرج��ة االأوىل اإىل التغي��ري االجتماع��ي 

والقان���ين به��دف تعزي��ز وحماية حق�ق االإن�ش��ان.

اأو ه��� ت�شمي��م دع���ى ق�شائي��ة والتخطي��ط لرفعه��ا ل�شال��ح �ش��خ�ض اأو جمم�ع��ة اأ�ش��خا�ض �ش���اء كان��ت طبيعي��ة اأو اعتباري��ة اأم��ام 
املحكم��ة، م��ن اأج��ل اإح��داث تغي��ريات اأو�ش��ع يف املجتم��ع على امل�ش��ت�ى الت�ش��ريعي اأو على م�ش��ت�ى ال�شيا�ش��ات، حيث يتج��اوز ويتخطى 
تاأث��ري تل��ك الق�شي��ة اأط��راف اخل�ش�م��ة ذاته��ا، وميك��ن الأط��راف اأخ��رى اأن ت�ش��تفيد م��ن تل��ك الق�شي��ة وم��ا ي�ش��در عنه��ا م��ن اأحكام 

اأو مبادئ.

ثانيا: الهدف من التقاضي اإلستراتيجي

التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي لي���ض ن�ع��ًا جدي��دًا م��ن الق�ش��اء وال يتح��دد بق�ش��اء مع��ني واإمن��ا ه��� اآلي��ة للتقا�ش��ي تفت��ح اآف��اق اأرح��ب 
للمدافع��ني ع��ن احلق���ق واحلري��ات، وه��� فر�ش��ة لتعزي��ز �ش��يادة القان�ن اأو لدفع االنتهاك ال��ذي يتعر�ض له فرد اأو جمم�عة اأفراد 
ه��� اأي�ش��ًا اآلي��ة فعال��ة لتمك��ني فئ��ات املجتم��ع ليك���ن القان���ن �ش��ندًا حقيقي��ًا له��م، ولتتح���ل ن�ش��ش��ه م��ن جم��رد ديك���ر ت�ش��ريعي اإىل 
ط���ق جن��اة وحماي��ة حلق�قه��م مب��ا ي�ش��اعد عل��ى تر�ش��يخ ك���ن القان���ن منت��ج اجتماع��ي لتحقيق الع��دل واالإن�شاف، ولي���ض اأداه لقمع 
واإه��دار حق���ق وحري��ات االأف��راد واملجتمع��ات. ال يه��دف التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي اإىل رب��ح ق�شية، واإمنا اإىل اإح��داث تغيريات تعزز 

احلق���ق واحلري��ات وتفي��د املجتمع.

ثالثا: لماذا التقاضي اإلستراتيجي؟

التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي ه��� و�ش��يلة فعال��ة وحديث��ة للمنا�ش��رة، ويعت��رب رف��ع دع���ى التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي دون اأدن��ى �ش��ك، 
مغام��رة وجترب��ة م��ن ن���ع جدي��د ولكنه��ا ت�شف��ي الكث��ري م��ن التغي��ري والتاأث��ري على ال�شيا�ش��ات وعلى القان�ن مم��ا ي�شنع تغيري وا�ش��ع 
عل��ى فئ��ات املجتم��ع. لكنه��ا حتت��اج للكث��ري م��ن الدرا�ش��ة والتحلي��ل والتجهي��ز قب��ل الب��دء به��ا، كم��ا حتت��اج لدرا�ش��ة ال�شع�ب��ات الت��ي 

م��ن املرج��ح اأن ت�اج��ه م��ن يق���م به��ا، وم��ا اإذا كان هن��اك ط��رق اأخ��رى غ��ري التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي لتحقي��ق نف���ض النتيج��ة1. 

ويعت��رب التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي حدي��ث ن�ش��بيًا ويعت��ربه البع���ض اأح��د اأدوات املنا�ش��رة وك�ش��ب التاأيي��د اجلدي��دة ل�شال��ح ق�شاي��ا 
حق���ق االإن�ش��ان، اإال اأن التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي لي���ض اخلي��ار املنا�ش��ب يف كل االأوق��ات وبالت��ايل ق��د يك���ن جترب��ة جدي��دة الإح��داث 
تغي��ري وتاأث��ري مل��زم عل��ى ال�شيا�ش��ات ويعط��ي فه��م جدي��د للن�ش����ض القان�ني��ة ووق��ف املمار�ش��ات ال�ش��لبية، مم��ا ي���ؤدي اىل ا�ش��تفادة 

اأك��رب �ش��ريحة م��ن املجتمع. 

وعلي��ه، ف��اإن التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي يحت��اج اىل الدرا�ش��ة والتحلي��ل والتح�ش��ري امل�ش��تفي�ض ل�شم��ان حتقي��ق النتائ��ج االإيجابي��ة 
من��ه واال�ش��تفادة املت�خ��اة م��ن حجي��ة االأح��كام الق�شائي��ة، كم��ا اأن ذل��ك يتطل��ب درا�ش��ة امل�ش��ارات والط��رق االأخ��رى فيم��ا اإذا كان��ت 

ت���ؤدي اإىل ذات النتيج��ة والرتجي��ح ب��ني ه��ذه الط��رق والتهدي��دات والفر���ض املتاح��ة يف كل طري��ق منه��ا2. 

1. منظم��ة كري��ن، مل��اذا التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي؟ مت�ف��ر عل��ى الراب��ط التايل
[https://archive.crin.org/ar/dl/ldlyl-lqnwny/dlyl-ltqdy-lstrtyjy/lmdh-ltqdy-lstrtyjy.html], last visited 9 Dec 2020.

2. منظم��ة كري��ن، دلي��ل التقا�ش��ي اال�ش��رتاتيجي، مت�ف��ر ع��رب الرابط
[https://archive.crin.org/ar/dl/ldlyl-lqnwny/dlyl-ltqdy-lstrtyjy.html] last visited 11 Feb 2021



دليل التقاضي االستراتيجي والدستوري  102020

وبالت��ايل ف��اإن التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي يك���ن �ش��ببًا يف: 

11. االإ�ش��هام يف حتقي��ق امل�شلح��ة العام��ة: . االإ�ش��هام يف حتقي��ق امل�شلح��ة العام��ة: 

ال �ش��ك اأن حماي��ة امل�شلح��ة العام��ة ق�شي��ة متج��ددة ومتط���رة ب�ش��كل م�ش��تمر وبالت��ايل يعت��رب التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي م�اكب��ة 
ح�شاري��ة وع�شري��ة الأ�ش��اليب واأدوات حماي��ة امل�شلح��ة العام��ة م��ن خ��الل املجتم��ع امل��دين، والقائ��م عل��ى ت�شاف��ر اجله���د ب��ني 
الن�ش��طاء واملحام��ني وامل�ؤ�ش�ش��ات ذات العالق��ة لل�ش��عي امل�ش��تمر حلماي��ة امل�شلح��ة العام��ة والت��ي ت�ش��ب يف النتيج��ة بتعزي��ز حق���ق 
االأف��راد يف املجتم��ع وال �ش��يما احلق���ق الت��ي ال ت��زال حم��ال للنقا���ض يف ا�ش��تخدام اأ�ش��اليب وو�ش��ائل التقا�ش��ي منه��ا احلق���ق 

االقت�شادي��ة  االجتماعي��ة والثقافي��ة حي��ث تعت��رب ه��ذه احلق���ق حم��اور م�اتي��ة للتقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي. 

22. تعزي��ز وتق�ي��ة و�ش��ائل املجتم��ع امل��دين يف التاأث��ري العام:. تعزي��ز وتق�ي��ة و�ش��ائل املجتم��ع امل��دين يف التاأث��ري العام:

حي��ث يعت��رب التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي اأح��د ال��ش��ائل واالأدوات اجلدي��دة الت��ي ي�ش��تخدمها املجتم��ع امل��دين مل�اكب��ة م�ش��تجدات 
الع�ش��ر وتط�ي��ر املجتم��ع امل��دين الأدوات��ه واأ�ش��اليبه الت��ي ي�ش��عى م��ن خالله��ا حلماي��ة وتعزي��ز حق���ق االإن�ش��ان. 

وال ب��د م��ن االإ�ش��ارة اإىل اأن التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي يعت��رب اأداة مهم��ة يف ظ��ل ت�ش��ابك وتداخ��ل العالق��ات االقت�شادي��ة االجتماعي��ة 
وال�شيا�ش��ية واملدني��ة ب��ني كاف��ة اأف��راد ومك�ن��ات املجتم��ع، حي��ث مل تع��د احلك�م��ات ه��ي الط��رف الرئي�ش��ي يف ه��ذه العالق��ات وامن��ا 

يدخ��ل فيه��ا القط��اع اخلا���ض وال�ش��ركات متع��ددة اجلن�ش��يات واملنظم��ات الدولي��ة واالقليمي��ة واملحلي��ة. 

33. وق��ف االنتهاك:. وق��ف االنتهاك:

ي�ش��اهم التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي يف وق��ف االنته��اكات الت��ي تتعر���ض له��ا حق���ق االإن�ش��ان وحتدي��دًا االنته��اكات ذات الطاب��ع ال�ا�ش��ع 
اأو اجلماع��ي والت��ي تك���ن نا�ش��ئة يف الع��ادة ع��ن نق���ض ت�ش��ريعي اأو ممار�ش��ة �ش��لبية فياأت��ي احلك��م الق�شائ��ي لي�ش��ع ح��دا له��ذه 

املمار�ش��ة او ي�ش��د النق���ض الت�ش��ريعي.

44. االإ�ش��هام يف مراجع��ة الت�ش��ريعات وال�شيا�ش��ات: . االإ�ش��هام يف مراجع��ة الت�ش��ريعات وال�شيا�ش��ات: 

والتط�ي��ر  املراجع��ة  قي��د  االن�ش��ان  بحق���ق  العالق��ة  وال�شيا�ش��ات ذات  الت�ش��ريعات  اإبق��اء  االإ�ش��رتاتيجي يف  التقا�ش��ي  ي�ش��اهم 
امل�ش��تمر به��دف �شم��ان اأك��رب ق��در ممك��ن م��ن احلماي��ة حلق���ق االإن�ش��ان. 

رابعا: التقاضي اإلستراتيجي والقضاء اإلداري والقضاء النظامي

ال ميك��ن بح��ال م��ن االأح���ال املقارن��ة ب��ني التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي والق�ش��اء االإداري والق�ش��اء النظام��ي اأو اأي ن���ع م��ن الق�ش��اء، 
فالتقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي ه��� اآلي��ة للتقا�ش��ي ولي���ض ن���ع م��ن اأن���اع الق�ش��اء، بحي��ث يت��م اللج���ء اإىل اأي ن���ع م��ن الق�ش��اء م��ن خ��الل 

اآلي��ة التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي، وذل��ك ح�ش��ب ن���ع الق�شي��ة الت��ي يت��م العم��ل عليه��ا وجه��ات االخت�شا���ض.

م��ا ميي��ز التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي ع��ن غ��ريه م��ن كاف��ة اأن���اع الدع��اوى اأو اخل�ش�م��ات الق�شائي��ة اأن��ه يرتك��ز اإىل التخطي��ط 
واالإدارة ليك���ن اأث��ر الدع���ى اأو اخل�ش�م��ة الق�شائي��ة اأو�ش��ع م��ن اأطرافه��ا مب��ا يحم��ى حق���ق وحري��ات االأف��راد، وي�ش��اعد يف حتقي��ق 

الت���ازن بينه��م وب��ني ال�ش��لطات يف الدول��ة.

االأم��ر ال��ذي يجع��ل التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي ي�ش��تلزم ق��درًا اأك��رب م��ن العم��ل اجلماع��ي والتنظي��م والتخطي��ط والدرا�ش��ة والتحلي��ل 
لفه��م مف��ردات كل ن��زاع ق�شائ��ي اإ�ش��رتاتيجي، وال�ش��عي الإ�شت�ش��راف ع��ددًا م��ن ال�ش��يناري�هات الت��ي حتي��ط بالدع���ى الق�شائي��ة يف 

كل مراحله��ا وم��ن كاف��ة ج�انبه��ا3. 

3. ع��الء ال�ش��بلي، التقا�ش��ي والتقا�ش��ي اال�ش��رتاتيجي باال�ش��تناد عل��ى احلق���ق االقت�شادي��ة واالجتماعي��ة، ور�ش��ة العم��ل االإقليمي��ة ح���ل  حق���ق العم��ال يف 
االقت�ش��اد غ��ري الر�ش��مي، عم��ان، 2013
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خامسا: الفرق بين التقاضي اإلستراتيجي وخدمات المساعدة القانونية:

تق��دم العدي��د م��ن املنظم��ات خدم��ات قان�ني��ة للم�ش��تفيدين، ومنه��ا متثيله��م اأم��ام املحاك��م، والدف��اع عنه��م يف الق�شاي��ا املرف�ع��ة 
�شده��م، اأو الق�شاي��ا الت��ي يرفع�نه��ا، وم��ن تل��ك اخلدم��ات امل�ش��اعدات والدع��م القان���ين الل��ذان تقدمهم��ا بع���ض املنظمات، �ش���اء 
للن�ش��اء يف ق�شاي��ا االأح���ال ال�ش��خ�شية اأو للن�ش��اء املعنف��ات، اأو اخلدم��ات القان�ني��ة الت��ي تق��دم للعم��ال املهاجري��ن واالأ�ش��خا�ض 
الالجئ��ني ولالأطف��ال اجلانح��ني، بينم��ا يرك��ز التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي عل��ى تغيري ال�شيا�ش��ات على امل�ش��ت�ى الكلي وعلى نطاق اأو�ش��ع 

م��ن الفئ��ات املجتمعي��ة، ولي���ض تق��دمي اخلدم��ات وامل�ش��اعدة القان�ني��ة لع��دد معني م��ن امل�ش��تفيدين4.   

سادسًا: العالقة بين التقاضي اإلستراتيجي ودعوى )المناصرة(: 

ثم��ة عالق��ة ب��ني التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي ودع�ى)املنا�ش��رة(؛ فالتقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي ي�ف��ر للفري��ق العام��ل يف الدع���ى الفر�ش��ة 
��ا؛ ع��رب اإط��الق احلم��الت  ال�ش��تخدام الق�ش��اء ك��ش��يلة فعال��ة الإح��داث تغي��ري اجتماع��ي وقان���ين، والتاأث��ري يف ال�شيا�ش��ات اأي�شً
الداعي��ة ملنا�ش��رة �ش��املة لق�شي��ة معين��ة ته��م فئ��ة كب��رية م��ن اأف��راد املجتم��ع، اأو تعزي��ز ال�ع��ي بحق���ق فئ��ة م��ن الفئ��ات املحروم��ة 
م��ن ح��ق مع��ني م��ن حق�قه��م اأو حمروم��ه م��ن ج��زء من��ه، وكذلك ج��ذب اهتم��ام امل�ش��تفيدين املحتملني من نتائ��ج احلكم يف الدع�ى 
وم�ش��اركتهم وحثه��م عل��ى االإن�شم��ام اإىل الق�شي��ة الت��ي تداف��ع عنه��م، اأو امل�ش��اركة يف ال�شغ��ط عل��ى احلك�مة اأو ال�ش��لطة الت�ش��ريعية 

لتغي��ري الق�ان��ني اأو تفعليه��ا5. 

سابعا: التقاضي اإلستراتيجي فن صناعه الدعوى

ا�ش��تهداف التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي، واالعتم��اد علي��ه كمرتك��ز اأ�شا�ش��ي حت��ى ل��� مل تك��ن هن��اك �ش��كاوى ، مبعن��ى اأن تع��د ق�شي��ة 
خ�شي�ش��َا ت�شل��ح لالخت�ش��ام الق�شائ��ي و�ش���اًل لله��دف االإ�ش��رتاتيجي ال��ذي يرتب��ط باإ�ش��الح اأو تغي��ري قان���ين اأو اجتماع��ي مع��ني، 
حي��ث يت��م ت�شمي��م الق�شي��ة بداي��ة م��ن حتدي��د اله��دف م��رورًا بتحدي��د ال�ش��خ�ض اأو اجلماع��ة ال��ذي �ش��رتفع الق�شي��ة باأ�ش��مائهم، 
وكذل��ك حتدي��د املحكم��ة الت��ي �ش��يتم اللج���ء اإليه��ا، وجتهي��ز امل�ش��تندات وال�ثائ��ق الالزم��ة، وم��دى اإمكاني��ة وج���د حمل��ة منا�ش��رة 
م�شاحب��ة لتل��ك الق�شي��ة، ومف��ردات تل��ك احلمل��ة ومراح��ل اإطالقه��ا، كم��ا اأن��ه يف بع���ض االأحي��ان ق��د يت��م  تغي��ري طريق��ة التعامل مع 
الق�شي��ة م��ن ق�شي��ة عادي��ة اإىل ق�شي��ة اإ�ش��رتاتيجية كلم��ا اأتيح��ت الفر�ش��ة لذل��ك، والعن�ش��ر احلا�ش��م ه��� التعامل مع فك��ر التقا�شي 
االإ�ش��رتاتيجي باعتب��اره منه��ج م��ن مناه��ج العم��ل ال��ذي ق��د يت��م م��ن البداية اأو يفر�ض نف�ش��ه على واق��ع النزاع اأثناء �ش��ري الق�شايا.

ال�شف��ة وامل�شلح��ة  ال�شف��ة وامل�شلح��ة  66

ق��د تك���ن ال�شف��ة وامل�شلح��ة م��ن اأعق��د االأم���ر يف الق�شاي��ا االإ�ش��رتاتيجية وه��� م��ا ي�اج��ه ب��ه اخل�ش���م ع��ادة �ش���اء كان���ا ممثل��ى 
احلك�م��ة اأو رج��ال اأعم��ال باأن��ه لي�ش��ت هن��اك م�شلح��ة يف املطالب��ات الق�شائي��ة اأو لي�ش��ت هن��اك �شف��ة قان�ني��ة لطلبه��ا، وه��� م��ا 
ي�ش��تلزم اال�ش��تعداد عن��د رف��ع اأي ق�شي��ة وباالأخ���ض الق�شاي��ا االإ�ش��رتاتيجية لتق��دمي م��ا ي�ؤك��د ال�شف��ة اأو امل�شلح��ة، ويج��ب مراع��اة 

ذل��ك عن��د �شياغ��ة الطلب��ات وحتديده��ا.

امل�شلح��ةامل�شلح��ة ه��ي امل�شا���ض باملرك��ز القان���ين للمدع��ي يف الدع���ى امل��ش�عي��ة اأو االعت��داء عل��ى حق��ه الذات��ي يف الدع���ى الذاتي��ة، ام��ا 
ال�شف��ة يف الدع���ى فه��ي "ق��درة ال�ش��خ�ض عل��ى املث���ل اأم��ام الق�ش��اء يف الدع���ى كمدع��ي اأو كمدع��ى علي��ه" فه��ي بالن�ش��بة للف��رد 
ك�ن��ه اأ�شي��اًل اأو وكي��اًل، ممث��اًل اأو و�شي��ًا اأو قيم��ًا، وه��ي بالن�ش��بة للجه��ة االإداري��ة ك���ن املدع��ى علي��ه �شاح��ب االخت�شا���ض يف التعبري 

ع��ن اجله��ة االإداري��ة اأو ال�ش��خ�ض االعتب��اري الع��ام املدع��ى علي��ه يف الدع���ى واملت�ش��ل به��ا م��ش�ع��ًا7 .    

فامل�شلح��ةفامل�شلح��ة �ش��رط لقب���ل الدع���ى، بينم��ا ال�شف��ة �ش��رط ملبا�ش��رة ه��ذه الدع���ى اأم��ام الق�ش��اء واإب��داء   دف��اع   فيه��ا،   ذل��ك   ان��ه   ق��د  
 يك���ن   ال�ش��خ�ض   �شاح��ب   م�شلح��ة   جتي��ز   ل��ه   طل��ب   اإلغ��اء   ق��رار مث��اًل،   وم��ع   ذل��ك   ال   يج�ز   ل��ه   مزاولة   ه��ذه   الدع�ى   بنف�ش��ه   لقيام   �ش��بب  
 م��ن   اأ�ش��باب   ع��دم   االأهلي��ة ، وم��ن امل�ش��لم اأن �ش��رط امل�شلح��ة ه��� �ش��رط ج�هري يتعني ت�اف��ره ابتداء عند اإقامة الدع���ى، كما يتعني 

4. املرجع ال�ش��ابق
5. ع��الء ال�ش��بلي، مرجع �ش��ابق.

6. جمه�ري��ة م�ش��ر العربي��ة: جمل���ض الدول��ة، حمكم��ة الق�ش��اء االإداري، دائ��رة املنازع��ات االقت�شادي��ة واال�ش��تثمار، الدائ��رة ال�ش��ابعة، احلك��م ال�ش��ادر بجل�ش��ة 23/ 5/ 2015 يف الدع���ى رق��م 48493 ل�ش��نة 66 
ق، مت�ف��ر عل��ى الراب��ط الت��ايل:

 [http://www.laweg.net/Default.aspx?action=DisplayNews&ID=3441] last visited 11 Feb 2021.
7. املرجع ال�ش��ابق\
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ا�ش��تمراره قائم��ًا حت��ى �ش��دور حك��م نهائ��ي فيه��ا، واأن��ه عل��ى القا�ش��ي مب��ا ل��ه م��ن هيمن��ة اإيجابية على اإج��راءات اخل�ش�م��ة التحقق 
م��ن ت�اف��ر �ش��رط امل�شلح��ة و�شف��ة اخل�ش���م فيه��ا واالأ�ش��باب الت��ي بني��ت عليه��ا الطلب��ات، ومدى ج���از اال�ش��تمرار يف اخل�ش�مة يف 
�ش���ء تغ��ري املراك��ز القان�ني��ة الأطرافه��ا، وذل��ك حت��ى ال ي�ش��غل الق�ش��اء بخ�ش�م��ات ال ج��دوى م��ن ورائه��ا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        وجن��د اأن الدع��اوى �ش��د 
الق��رارات احلك�مي��ة ت�ش��مى دع���ى االإلغ��اء وه��ي دع���ى عيني��ه تن�ش��ب عل��ى م�ش��روعية الق��رار االإداري يف ذات��ه وت�ش��تهدف اإع��ادة 
االأو�ش��اع اإىل م��ا كان��ت علي��ه قب��ل �ش��دور الق��رار املطل���ب اإلغ��اوؤه ف��اإذا حال دون ذلك مانع قان���ين ال يك�ن ثمة وجه لال�ش��تمرار يف 

الدع���ى ويك���ن م�شريه��ا احلك��م بع��دم قب�له��ا النتف��اء �ش��رط امل�شلح��ة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

وامل�ش��تقر علي��ه اأن ال�شف��ة تندم��ج يف امل�شلح��ة يف الدع��اوى االإداري��ة وبخا�ش��ة دع��اوى امل�ش��روعية، ال�شف��ة تندم��ج يف امل�شلح��ة يف الدع��اوى االإداري��ة وبخا�ش��ة دع��اوى امل�ش��روعية، وه��� م��ا يع��رب عن��ه بامل�شلح��ة  بامل�شلح��ة 
املانح��ة لل�شف��ة يف التقا�ش��ياملانح��ة لل�شف��ة يف التقا�ش��ي، وه��� م��ا اأوجبت��ه الطبيع��ة القان�ني��ة له��ذه الدع��اوى، كم��ا فر�ش��ه هدفه��ا االأ�ش��مى ال��ذي ا�ش��تندت م��ن 
اأجل��ه ه��ذه ال��ش��يلة الق�شائي��ة لتك���ن �شمان��ًا ملب��داأ امل�ش��روعية ال��ذي يرتك��ز عليه بن��اء الدول املتح�شرة، والذي ي�ؤ�ش���ض علي��ه البنية 
التحتي��ة الت��ي ي�ؤ�ش���ض عليه��ا بن��اء احلق���ق واحلري��ات املكف�ل��ة د�ش��ت�ريًا ودولي��ًا، االأم��ر ال��ذي يجع��ل ال�شف��ة وامل�شلح��ة يف رواب��ط 

القان���ن الع��ام اأو�ش��ع م��ن مفه���م ال�شف��ة وامل�شلح��ة يف رواب��ط القان���ن اخلا���ض وقان���ن املرافع��ات املدني��ة والتجارية8.

يكم��ن اخل��الف اجل�ه��ري ب��ني القان���ن الع��ام واخلا���ض يف روح تطبي��ق ه��ذه املب��ادئ والق�اع��د وينعك���ض عل��ى اخل�شائ���ض الفني��ة 
ل��كل م��ن القان�ن��ني. فم��ن املع��روف اأن القان���ن اخلا���ض ي��رتك للم�شال��ح اخلا�ش��ة حري��ة احلرك��ة وال ي�ش��ع اإال ح��دًا واح��دًا ه��� 
اح��رتام النظ��ام الع��ام. اأم��ا القان���ن الع��ام فت�ش��يطر علي��ه فك��رة امل�شلح��ة العام��ة الت��ي تنحن��ي اأمامه��ا امل�شال��ح اخلا�ش��ة فردي��ة 
كان��ت اأم جماعي��ة. واإن كان��ت فك��رة امل�شلح��ة العام��ة لي�ش��ت غريب��ة متام��ا ع��ن القان���ن اخلا���ض فه��ي تكم��ن وراء املبادئ امل�ش��تقرة 
يف القان���ن اخلا���ض والت��ي �ش��يدت عليه��ا التقني��ات املدني��ة مث��ل مب��داأ "العق��د �ش��ريعة املتعاقدي��ن" "وح��ق امللكي��ة" ومب��داأ "تقري��ر 
امل�ش���ؤولية التق�شريي��ة"... غ��ري اأن ه��ذه الرابط��ة ب��ني القان���ن اخلا���ض وامل�شلح��ة العام��ة تظ��ل رابط��ة غ��ري مبا�ش��رة كامن��ة، اأم��ا 
القان���ن الع��ام فعالقت��ه بامل�شلح��ة العام��ة مبا�ش��رة اإذ اإن ه��دف القان���ن الع��ام ه��� اإ�ش��باع احلاج��ات العام��ة فالتميي��ز بينهما لي���ض 
متيي��زًا منطقي��ًا وتدري�ش��يًا فح�ش��ب واإمن��ا ه��� متيي��ز ي�ش��تجيب ويرتج��م واقع��ًا عمي��ق البع��د حي��ث تت�ش��ع في��ه امل�شلح��ة لت�ش��مل كل 

م�اط��ن عل��ى اأر���ض الدولة9 .

ثامنا: التقاضي اإلستراتيجي وأنواع المحاكم 

الب��د م��ن ان يك���ن وا�شح��ًا ل��دى اجلمي��ع ب��اأن التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي لي���ض ن�ع��ًا جدي��دًا او م�ش��اف م��ن اأن���اع املحاك��م اأو درجاتها 
اأو ق�ش��اء متخ�ش���ض، واإمن��ا التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي ه��� اآلي��ة وطريق��ة مع��دة ومدرو�ش��ة بطريق��ة خمتلف��ة ع��ن درا�ش��ة الط��رق 
التقليدي��ة يف رف��ع الدع��اوى به��دف اإح��داث تغي��ري لفائ��دة اأك��رب فئ��ة ممكن��ه، فالتقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي ه��� كيفي��ة اللج���ء اىل 
الق�ش��اء، اأم��ا املحاك��م وتق�ش��يمها واأن�اعه��ا ودرجاته��ا فه��ذه م�ش��ائل ثابت��ه بالقان���ن ال��ذي ينظ��م ال�ش��لطة الق�شائي��ة وتق�ش��يم 

املحاك��م فيه��ا. 

وم��ن املع��روف ان التقا�ش��ي ينق�ش��م ح�ش��ب ن���ع احل��ق املطل���ب حمايت��ه اإىل: ق�ش��اء م��دين، وق�ش��اء اإداري، وق�ش��اء جزائ��ي، 
وق�ش��اء �ش��رعي. وم��ن املت�ش���ر اأن يت��م ممار�ش��ة التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي يف اأي حم���ر م��ن ه��ذه املح��اور. 

 8. ح���ل ه��ذا امل��ش���ع انظ��ر �ش��امي جم��ال الدي��ن، الدع��اوى االإداري��ة واالإج��راءات ام��ام الق�ش��اء االإداري، الكتاب االأول، دع��اوى االإلغاء، من�ش��اأة املعارف، االإ�ش��كندرية.
 9.ح���ل ه��ذا امل��ش���ع انظ��ر ت�في��ق �ش��حاته، مب��ادئ القان���ن االإداري، اجل��زء االأول ، 1955 ،دار الن�ش��ر للجامع��ات امل�شري��ة، ���ض332 -340 وط��ارق الب�ش��ري، فك��رة النظ��ام الع��ام يف النظري��ة والتطبي��ق، درا�ش��ة 

مقارن��ة ب��ني الق�ان��ني ال��شعي��ة والفق��ه االإ�ش��المي، املكت��ب االإ�ش��المي للطباع��ة والن�ش��ر، 2005، ���ض 20-19.



13 دليل التقاضي االستراتيجي والدستوري  2020

المحور الثالث: آلية التقاضي اإلستراتيجي 
ينطل��ق ه��ذا املح���ر م��ن التخطي��ط واإدارة م��ش���ع ق�شي��ة اأم��ام املحاك��م ل�شال��ح ف��رد اأو جمم�ع��ة م��ن االأف��راد اأو جماع��ة م��ن 
اأج��ل احل�ش���ل عل��ى حك��م ت�ش��تفيد من��ه جمم�ع��ات اأو �ش��رائح اأو فئ��ات اأو�ش��ع م��ن رافع��ي الق�شي��ة، وق��د ي�ش��اهم يف تغي��ري البيئ��ة 
الت�ش��ريعية اأو نط��اق تطبيقه��ا كاأن يتمك��ن م��ن اإلغ��اء ن���ض ت�ش��ريعي الأن��ه يتعار���ض م��ع الد�ش��ت�ر، اأو يجع��ل املحكم��ة تر�ش��ي مب��داأ 
ق�شائ��ي جدي��د تفعي��اًل لن���ض قان���ين هجرت��ه املحاك��م ورمب��ا تنا�ش��ت تطبيق��ه، اأو ي�ش��اعد املحكم��ة يف تطبي��ق ن���ض قان���ين بق��راءة 
مغاي��رة للما�ش��ي لك���ن مف��ردات الن��زاع املط��روح عليه��ا ع��رب التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي ق��د جنح��ت يف فت��ح زواي��ا جدي��دة لق��راءة 

الن���ض مل تلتف��ت اإليه��ا املحاك��م �ش��ابقًا.

�ش��رتاتيجي وبي��ان م��ا ه��ي اأه��م ال��ش��ائل واالج��راءات الت��ي ال ب��د م��ن  لي��ة التقا�ش��ي االإ ميك��ن احلدي��ث يف ه��ذا املح���ر ع��ن اآ
�ش��رتاتيجي ناجح��ة حتق��ق الغاي��ات املن�ش���دة منه��ا وت�ش��اهم يف عملي��ة حماي��ة  القي��ام به��ا لغاي��ات تنفي��ذ ق�شي��ة تقا�ش��ي اإ

ن�ش��ان.  وتعزي��ز حق���ق االإ

ه��ذه امل�ش��ائل تعت��رب �شل�ش��لة مرتاكم��ة م��ن االإج��راءات الت��ي ال ب��د مل�ؤ�ش�ش��ات املجتم��ع امل��دين القي��ام به��ا والتخطي��ط له��ا ل�شم��ان 
ه��ذه النتائ��ج، وذل��ك م��ن خ��الل التخطي��ط املعم��ق لكيفي��ة اإدارة الق�شي��ة ل��دى املحاك��م املخت�ش��ة م��ن اأج��ل ال��ش���ل اأو احل�ش���ل 

عل��ى حك��م ق�شائ��ي ميك��ن اال�ش��تفادة من��ه م��ن كاف��ة الفئ��ات الت��ي خ�شع��ت اأو تنب��ق عليه��ا ال�ش��روط. 

وكم��ا مت االإ�ش��ارة اإلي��ه �ش��ابقًا ف��اإن التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي ق��د يك���ن �ش��ببًا اأو ي�ش��اهم يف عملي��ة تغي��ري وتط�ي��ر ال�شيا�ش��ات 
والت�ش��ريعات، اأو م��ن خ��الل اإر�ش��اء مب��داأ قان���ين ميك��ن اال�ش��تناد اإلي��ه يف ح��االت اأخ��رى. ولغاي��ات التاأك��د م��ن فاعلي��ة اللج���ء 

للتقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي، ال ب��د م��ن االأخ��ذ بع��ني االعتب��ار النق��اط التالي��ة:

أواًل: كيفية الوصول إلى قضية إستراتيجية

يت��م ال��ش���ل اإىل ق�شي��ة اإ�ش��رتاتيجية م��ن خ��الل طريقني:

الطريق��ة االأوىل:الطريق��ة االأوىل: وق��ف انته��اكات، وذل��ك عندم��ا يك���ن انته��اك م��ا ميار���ض نتيجة عدم تفعي��ل م�اد قان�نية ت�ق��ف هذه االنتهاكات، 
وال�ش���ؤال االأول، ه��ل ميك��ن اأن تتح���ل ق�شي��ة فردي��ة اإىل ق�شي��ة اإ�ش��رتاتيجية؟ اإجاب��ة: نع��م، وذل��ك اإذا كان��ت �ش��ت�ؤدي اإىل تغي��ري 
اجتماع��ي اأو قان���ين اأو �ش��تفعل م��ن ت�ش��ريعات غ��ري مفعل��ة. وال��ذي يح��دد ذل��ك طريق��ة التعام��ل م��ع الق�شي��ة والتكيي��ف القان���ين 
له��ا، اأم��ا ال�ش���ؤال الث��اين، ه��ل كل ق�شي��ة ت�شل��ح دوم��ًا الأن ت�شب��ح تقا�ش��ي اإ�ش��رتاتيجي؟ بالطب��ع االإجابة على هذا ال�ش���ؤال هي )ال( 

فلي�ش��ت كل ق�شي��ة ت�شل��ح الأن ت�شب��ح تقا�ش��ي اإ�ش��رتاتيجي يف كل احل��االت ب��ل ق��د ت�شل��ح يف بع���ض احل��االت فق��ط.

الطريق��ة الثاني��ة:الطريق��ة الثاني��ة: العم��ل عل��ى تفعي��ل وتنقي��ح الن�ش����ض القان�ني��ة م��ن خ��الل ه��ذا الطري��ق ع��رب ثالثة حماور:

املح���ر االأول: املح���ر االأول: تفعي��ل ن�ش����ض قان�ني��ة متث��ل حماي��ة حلق���ق امل�اطن��ني ه��� البح��ث ع��ن الن�ش����ض ال���اردة يف القان�ن ومتث��ل حماية 
حلق���ق امل�اطن��ني لك��ن هن��اك تعطي��ل متعم��د لتنفي��ذ ه��ذه الن�ش��ض، فنق�م برفع دع���ى ق�شائية تطال��ب بتنفيذ هذا الن�ض.

املح���ر الث��اين:املح���ر الث��اين: الت�ش��دي لن�ش����ض تتعار���ض م��ع الد�ش��ت�ر، فيدف��ع بع��دم د�ش��ت�ريتها واللج���ء للمحكم��ة الد�ش��ت�رية الإلغائه��ا ه��ذا 
الن���ض، اأم��ا اإذا ح��دث اأثن��اء نظ��ر ق�شي��ة ما اأم��ام املحكمة ووجد ن�ض يطبق اأثناء النزاع يخالف الد�ش��ت�ر فيدفع بعدم د�ش��ت�ريته.

م��ام املحكم��ة زواي��ا جدي��دة  املح���ر الثال��ث:املح���ر الثال��ث: نح��� ق��راءة خمتلف��ة لن�ش����ض القان���ن ح��ال تطبيقه��ا عل��ى ن��زاع لك�ن��ه يفت��ح اأ
لتل��ك الن�ش����ض.

ثانيا: ركائز التقاضي اإلستراتيجي 

جمل��ة م��ن املب��ادئ والركائ��ز الت��ي يج��ب اأخذه��ا بع��ني االعتب��ار للق��درة عل��ى تط�ي��ر ق�شي��ة اإ�ش��رتاتيجية، اإذَا كلم��ا كان لدين��ا 
الق��درة عل��ى القي��ام به��ذه الركائ��ز كلم��ا انعك���ض ذل��ك عل��ى نتيج��ة الق�شي��ة االإ�ش��رتاتيجية الت��ي يت��م العم��ل عليه��ا، وه��ذه الركائ��ز 

تكم��ن يف: 
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اأ- االإن�ش��ات الأ�شح��اب احل��ق والتعل��م منهم 
يج��ب االهتم��ام  باال�ش��تماع الأ�شح��اب احل��ق و�شحاي��ا االنته��اكات جي��دًا واالإن�ش��ات ل�ش��ك�اهم، واالهتم��ام باالط��الع عل��ى اأوراقه��م 
وم�ش��تنداتهم ب��كل جدي��ة، فاأغل��ب �شحاي��ا انته��اكات احلق���ق االقت�شادي��ة  االجتماعي��ة يك�ن���ا م��ن الفق��راء والفئ��ات املهم�ش��ة التي 
ق��د ال تتمك��ن م��ن عر���ض ق�شيته��ا بطريق��ة جي��دة، وق��د ال تع��ي اأهمي��ة م��ا حتمل��ه م��ن اأوراق وم�ش��تندات فاالط��الع عل��ى هذه االأوراق 
ومناق�ش��تهم ب�ش��اأنها خط���ة بالغ��ة االأهمي��ة، فكث��ريا م��ن الق�شاي��ا  ت�ج��د حل���اًل له��ا فيم��ا يحمل��ه ه���ؤالء املهم�ش��ني م��ن م�ش��تندات اأو 
اأوراق، فمث��ل ه��ذه امل�ش��تندات ف���ق اأنه��ا ت�ش��اعد يف ت�ثي��ق احلال��ة اإال اأنه��ا يف نف���ض ال�ق��ت ت�فر كثريًا من ال�ق��ت واجلهد خا�شة يف 

البح��ث ويف التاأ�شي��ل القان���ين والق�شائ��ي للدع���ى الق�شائي��ة الت��ي �ش��رتفع.
ب- العم��ل اجلماع��ي م��ع االأف��راد واملراك��ز احلق�قية

ال ت�ج��د قيم��ه ت�شاه��ى قيم��ه العم��ل اجلماع��ي، ورغ��م امل�ش��اق وال�شع��اب الت��ي ت�اج��ه ه��ذه القيم��ة اإال اأن التم�ش��ك به��ا، وحماول��ة 
التغل��ب عل��ى مع�قاته��ا ه��� ال�ش��بيل لتحقي��ق انت�ش��ارات ك��ربى، وذل��ك عندم��ا تت�شام��ن امل�ؤ�ش�ش��ات احلق�قي��ة م��ن اأج��ل ق�شي��ة م��ا 

وتك�ي��ن فري��ق قان���ين واح��د والتن�ش��يق فيم��ا بينه��م.
ج- الرتكي��ز عل��ى قناع��ة القا�شي

ال يكف��ي فق��ط اأن يك���ن امل�ق��ف القان���ين �شحي��ح ب��ل يج��ب اأي�ش��ا اأن يت��م اإقن��اع القا�ش��ي بعدال��ة م��ا نداف��ع عن��ه وال نق�ش��د هن��ا 
العدال��ة مبفه�مه��ا القان���ين، واإمن��ا العدال��ة مبفه�مه��ا املج��رد. 

ال يج��ب اأن نتعام��ل م��ع القا�ش��ي عل��ى اأن��ه يع��رف كل �ش��يء واأي �ش��يء ب��ل يج��ب اأن نتعام��ل مع��ه عل��ى اأن��ه يجه��ل ق�شيتن��ا وعلين��ا 
اقناع��ه به��ا واي�ش��اح كاف��ة عنا�شره��ا ل��ه، واأال نبخ��ل ب��اأي م�ش��تند ق��د يفي��د الق�شي��ة، وال تفرت���ض اأب��دًا اأن ل��دى القا�ش��ي كاف��ة 
الن�ش����ض القان�ني��ة بالن��زاع، فعلين��ا تقدميه��ا ل��ه كامل��ة يف كل ن��زاع لن�ش��هل علي��ه عملي��ة البح��ث الت��ي ق��د تك���ن قا�ش��رة نتيج��ة 

�شغ���ط العم��ل لدي��ه، فاخ��دم ق�شيت��ك جي��دًا لت�ش��تح�ذ عل��ى وج��دان قا�شي��ك.
د- العالق��ة م��ع االإعالم واحلمالت 

ال ي�ج��د �ش��ك اأن متابع��ه االإع��الم للق�شاي��ا االجتماعي��ة ي�ش��اهم بق��در كب��ري يف ن�ش��ر ثقاف��ة احلق���ق الت��ي نداف��ع عنه��ا، كم��ا اأن 
حت��رك اجلماع��ات ال�شيا�ش��ية االجتماعي��ة ي�ش��اهم ه��� االآخ��ر يف ج��ذب و�ش��ائل االإع��الم للق�شاي��ا احلق�قي��ة، وح�ش��د التاأيي��د له��ا 

كق�شي��ة عادل��ة ت�ش��اهم يف ن�ش��ر العدال��ة.
اأيهم��ا ي�ش��بق االآخ��ر الق�شي��ة اأم احلرك��ة االجتماعي��ة؟

دائم��ا م��ا ي��رتدد ه��ذا ال�ش���ؤال، اأيهم��ا ي�ش��بق االآخ��ر الق�شي��ة الت��ي نرفعه��ا اأم��ام املحكم��ة للمطالب��ة باحل��ق ث��م تن�ش��اأ ه��ذه الق�شي��ة 
حرك��ة اجتماعي��ة؟، اأم نن�ش��ئ حرك��ة اجتماعي��ة تطال��ب باحل��ق وترف��ع ه��ي الق�شي��ة؟ اأعتق��د اأن��ه �ش���ؤال عبث��ي ي�ش��به �ش���ؤال "اأيهم��ا 
اأ�ش��بق الفرخ��ة اأم البي�ش��ة؟" فلي���ض م��ن امله��م م��ن ي�ش��بق االآخ��ر امله��م اأن يج��د احل��ق ال��ذي نداف��ع عن��ه زخم��ًا جمتمعي��ًا �ش���اء قب��ل 
رف��ع الق�شي��ة اأو بعده��ا، وعلين��ا اأال ن�ش��غل اأنف�ش��نا باالإجاب��ة عل��ى مث��ل ه��ذه االأ�ش��ئلة واأن جنته��د يف حتدي��د الق�شاي��ا الد�ش��ت�رية 

والقان�ني��ة االجتماعي��ة الت��ي �شن�ش��تبك معه��ا بالن��زاع، ون�ش��تعد له��ا جي��دًا.
ه����- العالق��ة م��ع االأح��زاب والق���ى ال�شيا�ش��ية االجتماعية

ق��د جت��د بع���ض الق���ى ال�شيا�ش��ية االجتماعي��ة اأن ه��ذا الن���ع م��ن التقا�ش��ي م�ش��ر بحركته��ا، فهن��اك م��ن يزع��م اأن ه��ذه الق�شاي��ا 
تف��رغ طاق��ة الغ�ش��ب ل��دى اجلماه��ري وجتعله��ا ال تتح��رك جماهريي��ًا بال�ش��ارع، ب��ل تنتظ��ر حك��م املحكم��ة، وه��� زع��م خاط��ئ ي�ش��ع 
التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي يف م�اجه��ة احل��راك اجلماه��ريي بالرغ��م اأن كليهم��ا مكم��ل لالآخ��ر، فاحلك��م ال��ذي ميك��ن احل�ش���ل علي��ه 
مين��ح اجلماه��ري غط��اء د�ش��ت�ري وقان���ين ملطالبه��ا، كم��ا اأن جل�ش��ات الق�شي��ة م��ن املمك��ن اأن تتح���ل حلم��الت منا�ش��رة �شيا�ش��ية 
واجتماعي��ة للت�ش��هري باالنته��اك واملطالب��ة باح��رتام احلق���ق، واأعتق��د اأن التغل��ب عل��ى ه��ذه الن�عية من االإ�ش��كاليات يكمن يف دع�ة 
الق���ى االجتماعي��ة مل�ش��اركة باحثيه��ا وحماميه��ا لف��رق العم��ل بالق�شي��ة، ف��االإدارة الفني��ة للق�شي��ة االإ�ش��رتاتيجية ال تقت�ش��ر فق��ط 
عل��ى �ش��احة املحكم��ة لكنه��ا معني��ة باالأ�شا���ض بكاف��ة الف�ش��اءات الت��ي ت�ش��تبك م��ع الق�شي��ة االإ�ش��رتاتيجية، وه��ى ج��زء ال يتج��زاأ م��ن 
عملي��ة اإدارته��ا لتت�ح��د كاف��ة تل��ك الف�ش��اءات نح��� حتقي��ق ه��دف الق�شي��ة، ب��دال م��ن جره��ا ل�شراع��ات هام�ش��ية تن��ال م��ن تركي��ز 

الف��رق العامل��ة به��ا، وت�ش��اعد ال�ش��لطات عل��ى ت�ش���يهها لتفق��د الق�شي��ة تعاط��ف ال��راأي الع��ام معه��ا.
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المحور الرابع: مراحل التقاضي اإلستراتيجي 
�ش��الح  �ش��خا�ض، وه���  االأ م��ن  وا�ش��عة  فئ��ة  يتعل��ق مب�شال��ح  ��ا؛ فه���  لي���ض عم��اًل فرديًّ �ش��رتاتيجي  االإ التقا�ش��ي  ف��اإن  ابت��داًء 
قله��ا حت�ش��ني ق�ان��ني وق��رارات جائ��رة وجمحف��ة،  ذو حدي��ن؛ فف�ش��ل عملي��ة التقا�ش��ي ي���ؤدي اإىل نتائ��ج ي�شع��ب تداركه��ا، اأ
القان���ين  النظ��ام  وفه��م  له��ا،  القان���ين  والبع��د  امل��راد حله��ا،  امل�ش��كلة  فه��م طبيع��ة  اإىل  �ش��رتاتيجي  االإ التقا�ش��ي  ويحت��اج 
وال�ش��ياق ال�شيا�ش��ي االجتماع��ي للمجتم��ع، وتقدي��ر درج��ة ا�ش��تقالل الق�ش��اء ومهنيت��ه، باالإ�شاف��ة اإىل تظاف��ر جه���د ع��دة 

امل�ش��رتكة. وجه�ده��ا  ولياتها  م�ش���ؤ تتكام��ل  اأط��راف 

أواًل: تقييم دعوى التقاضي اإلستراتيجي 

الأن التقا�ش��ي ق��د يحت��اج م���ارد مكثف��ة ج��دًا، م��ن احلكم��ة التحقي��ق يف الدع���ى واالدع��اءات الت��ي يرغ��ب الفري��ق يف تقدميه��ا 
وتقييمه��ا جي��دًا قب��ل رف��ع دع���ى ق�شائي��ة، فعل��ى الفري��ق التحق��ق كلي��ًا م��ن احلقائ��ق، واالأدل��ة، وادعاءاتك��م املح��ددة، وجه��ة 

االخت�شا���ض الت��ي ترغب���ن يف رف��ع الدع���ى اأمامه��ا. ويج��ب عل��ى الفري��ق ان يب��داأ باالأ�ش��ئلة االآتي��ة10:
م��ا ه��ي الق�ان��ني املرتبط��ة باالدع��اءات؟ ه��ل تطب��ق ب�ش��كل ع��ام؟ اإيل اأي م��دى تل��ك الق�ان��ني وا�شح��ة؟ وما م��دى و�ش���ح �شياغتها؟ 

واإىل اأي م��دى ال��ش���ح يف تف�ش��ريها؟ واإىل اأي م��دى و�ش���ح تطبيقه��ا؟ )م�ش��ت�ى ال�ش��لطة التقديري��ة به��ا م��ن عدم��ه(. 
الحظ���ا اأن الق�ان��ني الت��ي تت�ش��م بال��ش���ح ب�شف��ة عام��ة اأ�ش��هل يف العم��ل به��ا وتق��دمي االدع��اءات ا�ش��تنادًا اإليه��ا، بينم��ا تتي��ح 

الق�ان��ني غ��ري ال�ا�شح��ة فر�ش��ة اأك��رب للح�ش���ل عل��ى حك��م تاريخ��ي وغ��ري م�ش��ب�ق، لك��ن م��ع درج��ة اأعل��ى م��ن ال�شع�ب��ة.
م��ا م��دى ق���ة االإدع��اءات القان�ني��ة؟ م��ا م��دى �ش��عبيتها عل��ى م�ش��ت�ى املجتمع��ات املحلي��ة واالإقليمي��ة وال�طنية؟

م��ا م��دي اإمكاني��ة اأن حتك��م املحكم��ة ل�شال��ح الفريق؟
ه��ل ميك��ن م��ن املت�ش���ر للمحكم��ة ان حتك��م بحك��م جدي��د وفَع��ال غ��ري معت��ادة يف الق�شية؟

و  اأ اإذا م��ا جنح��ت ادعاءاتك��م يف املحكم��ة؟  اأخ��رى  اأ�ش��داء �شيا�ش��ية  و  اأ فع��ال  اأ و ردود  اأ اأي رد فع��ل مع��اٍد  ه��ل �ش��ي�جد 
اإذا مل تنج��ح؟

ه��ل النظري��ة الت��ي تعتم��د عليه��ا ق�شيتك��م وا�شح��ة وب�ش��يطة و�ش��هلة الفه��م؟ اإذا جنحت��م، ه��ل املطالب��ات الت��ي تطالب���ن به��ا 
وا�شح��ة وب�ش��يطة و�ش��هلة التنفي��ذ؟

ه��ل ي�ش��هم حك��م املحكم��ة يف ح��ل تل��ك امل�ش��كلة؟ وه��ل �ش��يك�ن له اأثر وا�ش��ع النطاق؟
ه��ل ميكن ج��ذب تغطي��ة اإعالمية؟

ه��ل الدع���ى ه��ي الطريق��ة االن�ش��ب لتحقيق االأهداف؟
ه��ل يت�اف��ر يف املحاك��م ذات االخت�شا���ض الق�شائ��ي الت��ي �ش��ُتْنَظر اأمامه��ا الدع���ى اال�ش��تقاللية -ول��� بدرج��ة مقب�ل��ة- ع��ن 

اجله��ات احلك�مي��ة، والنزاه��ة الكافي��ة والفه��م والقب���ل مل��ش���ع الدع���ى؟

 10. منظم��ة كري��ن، مت��ى ميك��ن رف��ع دع���ى التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي؟ مت�ف��ر عل��ى الرابط التايل
[https://archive.crin.org/ar/dl/ldlyl-lqnwny/mdh-yny-ltqdy-lstrtyjy/mt-ymkn-rf-dw-ltqdy-lstrtyjy.html] last visited 11 Feb 2021.

إذا كانت ا�جابة على ا�سئلة السابقة هي (نعم) فيمكننا الشروع في 
بناء ملف القضية
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ثانيًا: الخطة الزمنية لدعوى التقاضي اإلستراتيجي 

اإن للدع��اوى الق�شائي��ة املختلف��ة ح��دود زمني��ة خمتلف��ة، له��ذا م��ن ال�ش��روري اأن يت��م حتدي��د طبيع��ة االدعاءات التي يرغ��ب الفريق 
يف تقدميه��ا لتحدي��د الف��رتة الزمني��ة املتاح��ة لرفعه��ا اأم��ام املحكم��ة. فيج��ب التاأك��د من م�اعي��د التقادم يف جه��ة االخت�شا�ض التي 
يج��ب رف��ع الق�شي��ة اأمامه��ا قب��ل رف��ع الدع���ى. فب�ش��بب ف��رتة التق��ادم ق��د يك���ن م��ن ال�شع��ب اإيج��اد اأف�ش��ل دع���ى ق�شائي��ة لتعزي��ز 
الق�شي��ة اأو اله��دف م��ن خ��الل التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي. وق��د حتتاج���ن للتحق��ق م��ن امل��دى الزمن��ي املت��اح اأمامك��م مبج��رد االتف��اق 

عل��ى خط���ة التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي كمقارب��ة جدي��رة بالتنفي��ذ. 

ثالثًا: التشبيك والمناصرة 

وت�ش��مل اأن�ش��طة املنا�ش��رة اإج��راء الن��دوات وامل�ؤمت��رات واإ�ش��دار البيان��ات والر�ش��ائل االإعالمي��ة، عل��ى اأن يك���ن هن��اك بي��ان 
عق��ب كل مرحل��ة م��ن مراح��ل التقا�ش��ي، والتفك��ري يف حف��ز النقا���ض الع��ام وج��ذب اهتم��ام اجلمه���ر مل��ش���ع الق�شي��ة، ومقابل��ة 
ق��ادة ال��راأي الع��ام ومع��دي الربام��ج التليفزي�ني��ة، واإث��ارة وع��ي رج��ال القان���ن باأهمي��ة الق�شي��ة وعدالته��ا، واإع��ادة ن�ش��ر املق��االت 

واالأبح��اث القان�ني��ة ذات ال�شل��ة الت��ي ن�ش��رت يف الدوري��ات العلمي��ة، وا�ش��تطالع راأي فقه��اء القان���ن والق�ش��اة ال�ش��ابقني11 . 

رابعًا: بناء ملف القضية 12  

��ا م��ن اجله��ات الق�شائي��ة " املحاك��م الد�ش��ت�رية، االإداري��ة، املدني��ة-  طبيع��ة الدع���ى وامل�ش��ائل القان�ني��ة ه��ي الت��ي حت��دد اأيًّ
�ش��تخت�ض بالنظ��ر يف الق�شي��ة، وه��� م��ا يطل��ق علي��ه "ال�الي��ة" اأو "االخت�شا���ض الق�شائ��ي".

وم��ش�عي��ة،  اإجرائي��ة  ق�ان��ني  م��ن  به��ا  يرتب��ط  وم��ا  الدع���ى،  عل��ى  �ش��تطبق  الت��ي  القان�ني��ة  الق�اع��د  فح���ض  يت��م  ث��م 
ال�طن��ي،  الت�ش��ريع  م��ن  واالتفاقي��ات  ن�ش��ان  االإ حلق���ق  ال��دويل  القان���ن  ومكان��ة  ال�شل��ة،  ذات  الق�شائي��ة  وال�ش���ابق 
القان�ني��ة  النظري��ات  ح���ل  بح���ث  واإج��راء  ال�شل��ة،  للم��ش�ع��ات ذات  الد�ش��ت�رية  واملحاك��م  العلي��ا  املحاك��م  وتف�ش��ريات 
بح��اث اأجري��ت يف م��ش���ع الدع���ى م��ن  وراق اخللفي��ة يف الدف��اع والدف���ع الت��ي �ش��تقدم للمحاكم��ة، ووج���د درا�ش��ات واأ واالأ

ت��ي خ��الل ه��ذه املرحل��ة:  عدم��ه، وال ب��د م��ن مراع��اة االآ
11. ا�ش��تنفاد و�ش��ائل التظل��م وال�ش��ك�ى. ا�ش��تنفاد و�ش��ائل التظل��م وال�ش��ك�ى

ال ُتْقَب��ل الدع��اوى الق�شائي��ة - ال �ش��يما ل��� كان��ت مقام��ة �ش��د جه��ة حك�مي��ة- يف عدي��د م��ن ال��دول العربي��ة اإال بع��د تق��دمي طل��ب 
اأو تظل��م وجتاه��ل االإدارة ال��رد علي��ه اأو رف�ش��ه، اأو بع��د اللج���ء للج��ان �ش��به ق�شائي��ة لف���ض املنازع��ات وع��دم قب���ل ت��شياته��ا، اأو 

يتطل��ب القان���ن ف���ات م�اعي��د حم��ددة لرف��ع الدع�ى.
�ش��رتاتيجي ن�ش��طة امل�شاحب��ة للتقا�ش��ي االإ �ش��رتاتيجي واالأ دارة التقا�ش��ي االإ اإ �ش��رتاتيجي.   ن�ش��طة امل�شاحب��ة للتقا�ش��ي االإ �ش��رتاتيجي واالأ دارة التقا�ش��ي االإ اإ   .22

ف�ش��اًل ع��ن االإدارة الفني��ة للدع���ى الت��ي يت�اله��ا املحام���ن، ف��اإن الهيئ��ات اأو ال�ش��بكة اأو الفري��ق ال��ذي يتبن��ى الق�شي��ة يق��ع علي��ه 
ع��بء تنظي��م حمل��ة للمنا�ش��رة، ت�ش��مل اأن�ش��طة تتف��ق وطبيع��ة الدع���ى، منه��ا ح�ش��د املنا�شري��ن وامل�ش��تفيدين م��ن اأه��داف التقا�ش��ي 

اأثن��اء املراح��ل واجلل�ش��ات الت��ي مت��ر به��ا الدع���ى يف قاع��ات املحكم��ة وخارجه��ا ب�ش��كل ال يزع��ج الق�ش��اة.

11.   ع��الء ال�ش��بلي، مرج��ع �ش��ابق.
 12. ح���ل ه��ذا امل��ش���ع انظ��ر عالء ال�ش��بلي، مرجع �ش��ابق.
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33. بن��اء مل��ف الق�شية . بن��اء مل��ف الق�شية 
ويج��ب العم��ل عل��ى بن��اء مل��ف الق�شي��ة االإ�ش��رتاتيجية مبراح��ل متتالي��ة م��ن خالل: ويج��ب العم��ل عل��ى بن��اء مل��ف الق�شي��ة االإ�ش��رتاتيجية مبراح��ل متتالي��ة م��ن خالل: 

مث��ال لق�شي��ة تقا�ش��ي اإ�ش��رتاتيجي: �ش��ركة فاي��زر للمحام��اة ترب��ح ق�شي��ة تقا�ش��ي اإ�ش��رتاتيجي منا�ش��رة لالأطف��ال �ش��ركة فاي��زر للمحام��اة ترب��ح ق�شي��ة تقا�ش��ي اإ�ش��رتاتيجي منا�ش��رة لالأطف��ال 
يف نيجريي��ا يف نيجريي��ا 1313

ال�ش��حايا،  ب�ج��ا، دع���ى �ش��د �ش��ركة ادوي��ة انتج��ت عق��ار م�ش��اد اللته��اب  اأ Pfizer يف  ق��دم حمام��� �ش��ركة 
50 طف��اًل لق���ا حتفه��م يف التجرب��ة، بينم��ا اأ�شي��ب  ك��ر م��ن  حي��ث م��ر ال��دواء بتج��ارب غ��ري قان�ني��ة، حي��ث اأن اأ
متخ�ش�ش��ة  طبي��ة  جلن��ة  النيجريي��ة  احلك�م��ة  �ش��كلت  ال�شغ��ط،  وبع��د  وج�ش��دية.  عقلي��ة  بت�ش���هات  كث��ريون 
ملراجع��ة جترب��ة ال��دواء وخل�ش��ت اإىل اأن التجرب��ة كان��ت متث��ل "حال��ة وا�شح��ة ال�ش��تغالل اجلاه��ل". وخل���ض 
�ش��ر  7 ملي��ارات دوالر للحك�م��ة النيجريي��ة كتع�ي�ش��ات ع��ن االأ�ش��رار وتع�ي�ش��ات الأ احلك��م اىل تع�ي���ض مق��داره 

ث��ار جانبي��ة خط��رية.  و عان���ا م��ن اآ االأطف��ال الذي��ن مات���ا اأ

البدء في التحقيق

الوصول  في  التفكير  ثم  بالقضية،  المتعلقة  والوثائق  البيانات  كافة  جمع  الفريق  على 
للمجتمع للتحدث مع من لديهم معرفة أو خبرة فعلية با�حداث والوقائع ذات العالقة. 

حفظ السجالت
من خالل إنشاء سجل لكافة الوثائق والتحقيقات التي تم جمعها والمعلومات ذات العالقة 

بالقضية والمالحظات والرسوم والصور �ي احداث ذات عالقة. 

المحكمة  أمام  القوانين  وفق  القضائية  الدعوى  رفع  إجراء  القانونية  ا¡جراءات  في  البدء 
المختصة وتحضير ما يتطلبه القانون من لوائح وبينات ودفوع وغيرها. 

رفع الدعوى

القانونية  االجراءات  وفــق  الدعــوى  ¡ثبـات  الـبينات  كافـة  بتقديــم  الـبدء 

ا¡ثبات

 13.  منظمة كرين، دليل التقا�شي اال�شرتاتيجي، مرجع �شابق.
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ثاني��ًا: ق�شي��ة �ش��ت�كات�روف يف رو�ش��يا  ثاني��ًا: ق�شي��ة �ش��ت�كات�روف يف رو�ش��يا  

تتعل��ق ق�شي��ة �ش��ت�كات�روف �ش��د رو�ش��يا ب�ش��اب ُيدع��ى باف��ل �ش��ت�كات�روف، يع��اين م��ن اإعاق��ة نف�ش��ية واجتماعي��ة 
ومت و�شع��ه حت��ت ال��شاي��ة دون علم��ه بذل��ك، كان��ت ق�شيت��ه متث��ل م�ش��كلة منهجي��ة وا�ش��عة لفئ��ة كب��رية ولي���ض 

وروب��ا.  فق��ط يف رو�ش��يا، ولك��ن يف العدي��د م��ن البل��دان يف اأ

وروبي��ة حلق���ق  ن�ش��ان، انتق��دت املحكم��ة االأ ق��دام فري��ق م��ن املحام��ني مدافع��ني ع��ن حق�ق��ه وحق���ق االإ بع��د اإ
ن��ذاك، و�ش��اعد احلك��م الناج��ح للق�شي��ة املحكم��ة الد�ش��ت�رية  ن�ش��ان ب�ش��دة نظ��ام ال��شاي��ة ال��ذي كان م�ج���د اآ االإ
لغ��اء بع���ض ج�ان��ب القان���ن الرو�ش��ي املتعلق��ة بجل�ش��ات ال��شاي��ة الت��ي �شمن��ت اأن ال�ش��خ�ض ال��ذي �ُش��لبت  عل��ى اإ
من��ه العدي��د م��ن احلق���ق ك�ن��ه يع��اين م��ن اإعاق��ة نف�ش��ية واجتماعي��ة، اأ�شب��ح ميكن��ه اأن يالح��ظ االإج��راءات واأن 

ي�ش��ارك فيه��ا. 

14.  املرجع ال�شابق
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وســائل  مــن  كوســيلة  الدســتوري  التقاضــي  الخامــس:  المحــور 
اإلســتراتيجي التقاضــي 

اإن ت�شاعد املطالبات من قبل ال�شيا�ش��يني واحلق�قيني واالأفراد الإجراء التعديالت للت�ش��ريعات والق�انني ال�طنية و�شرورة ان�ش��جامها 
وم�ائمته��ا م��ع الن�ش����ض الد�ش��ت�رية جع��ل ال��دول تعم��ل عل��ى خل��ق وع��اء د�ش��ت�ري جدي��د خمت���ض بالنظ��ر يف تل��ك املطالب��ات وباالأخ�ض 
ذات العالقة باأي خمالفات د�ش��ت�رية متعلقة بانتهاكات حلق�ق االإن�ش��ان، خا�شة واأن االأطراف ال�شيا�ش��ية واحلق�قية واالأفراد اأ�شبحت 
تطالب بال�شرعية الد�شت�رية للت�شريعات واالأنظمة النافذة على ال�شعيد ال�طني، وب�شدور التعديالت الد�شت�رية لعام 2011 اأ�شبح يف 

االأردن ق�شاء د�ش��ت�ري متخ�ش�ض بالرقابة على د�ش��ت�رية الق�انني واالأنظمة النافذة.
ول�شم��ان �ش��م� الد�ش��ت�ر فق��د ن�ش��اأت رقاب��ة عل��ى الق�ان��ني العادي��ة واالأنظم��ة الناف��ذة بحي��ث ال تك���ن ه��ذه الق�ان��ني واالأنظم��ة 
خمالف��ة ملب��ادئ اأو ل��روح امل���اد الد�ش��ت�رية اأي ت��ش��ع رقاب��ة عل��ى امل�ش��رع ال��ذي ي�ش��در الق�ان��ني العادي��ة وبطبيع��ة احل��ال يج��ب 
اأن يعه��د اىل هيئ��ة معين��ة غ��ري الت��ي ت�ش��رع ه��ذه الق�ان��ني ل�شم��ان ع��دم معار�شته��ا للد�ش��ت�ر وذل��ك الأن و�ش��ع ه��ذه الرقاب��ة بي��د 
ال�ش��لطة الت�ش��ريعية يعن��ي بالت��ايل اإلتف��ات ه��ذه الهيئ��ة عل��ى املب��داأ القائ��ل ب�ج���د مراقب��ة على د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالأنظمة الأنه من 
غ��ري املت�ش���ر ب��اأن ال�ش��لطة الت��ي ت�ش��ع القان���ن تراق��ب نف�ش��ها. ولذل��ك فق��د عهدت الدول اإىل اإيجاد رقاب��ة على د�ش��ت�رية الق�انني 
واالنظم��ة الناف��ذة وه��ذه الرقاب��ة ميك��ن اأن ت�ج��د متخ��ذة �ش��كل اأح��د الن�ع��ني التالي��ني اإم��ا الرقاب��ة ال�شيا�ش��ية اأو الرقاب��ة غ��ري 

الق�شائي��ة )ال�ش��ابقة( اأو الرقاب��ة الق�شائي��ة )الرقاب��ة الالحق��ة(15. 

أوال: سياق تاريخي 

مل تت�شم��ن الد�ش��اتري االأردني��ة وتعديالته��ا املتعاقب��ة لغاي��ة ع��ام 2011 ن�ش��ًا عل��ى اإن�ش��اء حمكم��ة د�ش��ت�رية -كم��ا �ش��بق االإ�ش��ارة 
اإلي��ه- وظ��ل املجل���ض الع��ايل لتف�ش��ري الد�ش��ت�ر ميار���ض �شالحي��ات تف�ش��ري ن�ش����ض الد�ش��ت�ر والدي���ان اخلا���ض ميار���ض �شالحي��ات 

تف�ش��ري الق�ان��ني16، ه��ذا عل��ى �شعي��د تف�ش��ري ن�ش����ض الد�ش��ت�ر والقان���ن. 
اأم��ا عل��ى �شعي��د الطع���ن الق�شائي��ة فق��د اأنك��رت املحاك��م يف بداي��ة االأم��ر حقه��ا يف الف�ش��ل بالطع���ن الت��ي يت��م اإثارته��ا اأمامه��ا اإذ 
رف�ش��ت املحاك��م ب�ش��ط رقابته��ا عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني. اإال اأن��ه ويف وق��ت الح��ق ا�ش��تقر اجته��اد املحاك��م النظامية مب�ج��ب العديد 
م��ن الق��رارات النظ��ر يف الطع���ن بع��دم الد�ش��ت�رية وامتنع��ت ع��ن تطبي��ق الن�ش����ض املطع���ن17 به��ا اإذا ثب��ت لديه��ا �شح��ة الطع��ن 
.  ويف ذات ال�ش��ياق كان ملحكم��ة الع��دل العلي��ا18 -�ش��ابقًا- مب�ج��ب قان�نه��ا احل��ق يف االمتن��اع ع��ن تطبي��ق الق��رارات واالأنظم��ة 
غ��ري الد�ش��ت�رية، وكان قان���ن حمكم��ة الع��دل العلي��ا مينحه��ا �شالحي��ة احل��ق يف الف�ش��ل يف د�ش��ت�رية اأي ق��رار اأو نظ��ام يخال��ف 
اأح��كام الد�ش��ت�ر، وتط���ر االأم��ر م��ع تط���ر قان���ن حمكمة الع��دل العليا  واأ�ش��تقر اجتهادها على اأن من ح��ق املحكمة الف�شل يف عدم 

د�ش��ت�رية اأي قان���ن اأو ن���ض يف قان���ن غ��ري د�ش��ت�ري م��ن خ��الل االمتن��اع ع��ن تطبيق��ه.
وعلي��ه، ف��اإن تع��دد اجله��ات الت��ي تت���ىل عملي��ة تف�ش��ري الن�ش����ض الد�ش��ت�رية والقان�ني��ة وكذل��ك تن���ع املحاك��م الت��ي تق�ش��ي 
باالمتن��اع ع��ن تطبي��ق الن�ش����ض غ��ري الد�ش��ت�رية اأدى اىل ع��دم ت�حي��د املرجعي��ات واالأ�ش���ض والت�جه��ات واملنطلق��ات واملذاه��ب 
التف�ش��ريية يف الت�ش��دي لتف�ش��ري ن�ش����ض الد�ش��ت�ر والطع���ن ب��ني املجل���ض الع��ايل واملحاك��م ودي���ان تف�ش��ري الق�ان��ني، وعلي��ه ف��اإن 
التعدي��الت الد�ش��ت�رية لع��ام 2011 كان��ت مبثاب��ة تت�ي��ج حقيق��ي لت�حيد نهج وطني م�ؤ�ش�ش��ي للق�شاء الد�ش��ت�ري، اإال اأن هذا امل�ش��ار 

بحاج��ة دائم��ة اىل التقيي��م واملراجع��ة امل�ش��تمرة ل�شم��ان حتقي��ق االأه��داف واملقا�ش��د م��ن وراء اإن�ش��اء املحكم��ة الد�ش��ت�رية19 . 

��ا بالرقاب��ة ال�قائي��ة، ويق���م عل��ى ه��ذه الرقاب��ة الربمل��ان وال�ش��لطة التنفيذي��ة، وت�ش��بق ه��ذه الرقاب��ة �ش��دور القان���ن ومتن��ع اإق��راره اإن كان خمالًف��ا الأح��كام  1515. الرقاب��ة ال�شيا�ش��ية )الرقاب��ة ال�ش��ابقة(:. الرقاب��ة ال�شيا�ش��ية )الرقاب��ة ال�ش��ابقة(: وت�ش��ّمى اأي�شً
القان���ن، ولذل��ك �ش��ميت بالرقاب��ة ال�قائي��ة حي��ث اأنه��ا ال تنتظ��ر �ش��دور القان���ن حت��ى يت��م الطع��ن ب��ه، ب��ل يعر���ض القان���ن قب��ل �ش��دوره عل��ى هيئ��ة معين��ة لفح���ض م��دى مالئم��ة اأحكام��ه للقان���ن وه��ذا الن���ع م��ن الرقابة 
الد�ش��ت�رية مطب��ق يف فرن�ش��ا م��ن خ��الل املجل���ض الد�ش��ت�ري. ام��ا الرقاب��ة الق�شائي��ة )الرقاب��ة الالحق��ة(:ام��ا الرقاب��ة الق�شائي��ة )الرقاب��ة الالحق��ة(: وه��ي الرقاب��ة ال�ش��ادرة م��ن هيئ��ة ق�شائي��ة ذات كف��اءة وم�ؤه��الت عالي��ة ت�ؤهله��ا للقي��ام به��ذه الرقاب��ة، حي��ث 
يح��ق ل�شاح��ب ال�ش��اأن الطع��ن يف الق�ان��ني ملخالفته��ا الأح��كام الد�ش��ت�ر، وال تع��ّد ه��ذه الرقاب��ة تدخ��ل م��ن ال�ش��لطة الق�شائي��ة يف اأعم��ال ال�ش��لطة الت�ش��ريعية؛ الأن��ه واإن كان هن��اك مب��داأ الف�ش��ل ب��ني ال�ش��لطات، اإاّل اأن ه��ذا 

الف�ش��ل غ��ري مطل��ق وال ُب��ّد م��ن وج���د تع��اون ن�ش��بي ب��ني ه��ذه ال�ش��لطات. ح���ل ه��ذا امل��ش���ع انظ��ر عل��ي الدبا���ض وعل��ي اأب��� زي��د، حق�ق االن�ش��ان وحريات��ه، دار الثقاف��ة، 2017، �ض 88. 
16 . للدي���ان اخلا���ض ح��ق تف�ش��ري ن���ض اي قان���ن مل تك��ن املحاك��م ق��د ف�ش��رته اإذا طل��ب الي��ه ذل��ك رئي���ض ال���زراء، امل��ادة 122 فقرة 1 من الد�ش��ت�ر.

17. ا�ش��تقر اجته��اد حمكم��ة التميي��ز عل��ى ح��ق املحاك��م يف االمتن��اع ع��ن تطب��ق الن���ض غ��ري الد�ش��ت�ري مب�ج��ب قراره��ا ال�ش��ادر بتاري��خ 1958/11/6 جمل��ة نقاب��ة املحام��ني 1958 �شفح��ة 107. وكذل��ك ق��رار حمكم��ة 
بداي��ة عم��ان يف الق�شي��ة رق��م 77/11 واملتمث��ل بع��دم د�ش��ت�رية امل��ادة العا�ش��رة م��ن قان���ن االحداث رقم 24 ل�ش��نة 1968 و�ش��محت املحكم��ة لنف�ش��ها بب�ش��ط رقابتها على د�ش��ت�رية الق�انني.

18 . ح�ش��ب امل��ادة 11 م��ن قان���ن ت�ش��كيل املحاك��م النظامي��ة رق��م 71 ل�ش��نة 1951 وكذل��ك قان���ن حمكم��ة الع��دل العلي��ا رق��م 11 ل�ش��نة 1989 حي��ث مت ف�ش��ل املحكم��ة ع��ن حمكم��ة التميي��ز يف ه��ذا القان���ن، ومت تط�ي��ر 
القان���ن مب�ج��ب قان���ن حمكم��ة الع��دل العلي��ا رق��م 12 ل�ش��نة 1992 اىل ان مت ا�ش��دار قان���ن الق�ش��اء االداري رق��م 27 ل�ش��نة 2014. 

19. �ش��دام اأب��� ع��زام ومع��اذ امل�من��ي، الق�ش��اء الد�ش��ت�ري يف االردن -نظ��رة حتليلي��ة-، م�ؤ�ش�ش��ة فردر���ض اي��ربت، االأردن، ت�ش��رين الث��اين 2020.
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ثانيا: التنظيم الدستوري والقانوني للمحكمة الدستورية 

اإن طبيع��ة �شالحي��ات املحكم��ة الد�ش��ت�رية واأهمي��ة قراراته��ا تق�ش��ي ب��اأن ي�ف��ر تنظي��م املحكم��ة واإجراءاته��ا كاف��ة �شمان��ات 
اال�ش��تقاللية واحلي��اد وامل��ش�عي��ة بعي��دة ع��ن كل االإعتب��ارات الذاتي��ة واالأه���اء ال�شيا�ش��ية، و�ش���ف نتناول��ه عل��ى النح��� الت��ايل: 
ج��رت االأنظم��ة الد�ش��ت�رية يف ال��دول الت��ي تاأخ��ذ بالرقاب��ة الق�شائي��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني اإىل و�ش��ع ه��ذه ال�شالحي��ة يف 
ي��د حمكم��ة -اأو جمل���ض- مركزي��ة متخ�ش�ش��ة وذل��ك م��ن خ��الل طريقت��ني: االأوىل جع��ل ه��ذا االخت�شا���ض للمحكم��ة العلي��ا يف 
النظ��ام الق�شائ��ي الع��ادي والثاني��ة جع��ل االخت�شا���ض ملحكم��ة د�ش��ت�رية خمت�ش��ة. وم��ن ال��دول العربي��ة الت��ي اأوكلت مبهم��ة الرقابة 
الق�شائي��ة اإىل حمكم��ة متخ�ش�ش��ة اأطل��ق عليه��ا "املحكم��ة الد�ش��ت�رية" الد�ش��ت�ر امل�ش��ري لع��ام 1971، والد�ش��ت�ري ال�ش���ري لع��ام 
1973 والد�ش��ت�ر الك�يت��ي 1962 والبحرين��ي1973، وق��د تبن��ى امل�ش��رع الد�ش��ت�ري االأردين ه��ذا النه��ج وهن��اك م��ن اأوكل اأم��ر 
التحق��ق م��ن ع��دم خمال��ف الد�ش��ت�ر اإىل هيئ��ة ذات طاب��ع �شيا�ش��ي م��ن حي��ث الت�ش��كيل يطل��ق عليه��ا "املجل���ض الد�ش��ت�ري"، كم��ا يف 

التجرب��ة الفرن�ش��ية.

ثالثا: تشكيل المحكمة الدستورية

تتاأل��ف املحكم��ة الد�ش��ت�رية م��ن ت�ش��عة اأع�ش��اء عل��ى االأق��ل20  وه��ذا يعت��رب احل��د االدن��ى لع��دد الق�ش��اة ح�ش��ب ظاه��ر الن���ض، 
واجته��ت بع���ض االأنظم��ة املقارن��ة اىل ذات النه��ج بتحدي��د ع��دد الق�ش��اة مثلم��ا فع��ل الد�ش��ت�ر االإيط��ايل ال��ذي يحدد ع��دد االأع�شاء 

ب 15 ع�ش���ًا و�ش��بعة اأع�ش��اء عل��ى االأق��ل ل��دى املحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا مب�ش��ر.
وفيم��ا يتعل��ق بالعنا�ش��ر الت��ي تتك���ن فيه��ا املحكم��ة الد�ش��ت�رية، فبع���ض النظ��م يجم��ع ب��ني كل م��ن العنا�ش��ر الق�شائي��ة والقان�ني��ة 
وال�شيا�ش��ية وه��ذا م��ا اأخ��ذ ب��ه امل�ش��رع الد�ش��ت�ري االأردين حي��ث ح��دد الفئ��ات الت��ي يع��ني منه��ا ق�ش��اة املحكمة الد�ش��ت�رية وا�ش��رتط 

ت�اف��ر العنا�ش��ر التالي��ة 21: 
اأن يك���ن اأردني��ًا وال يحم��ل جن�ش��ية دول��ة اأخرى.  .1

اأن يك���ن ق��د بلغ اخلم�ش��ني م��ن العمر.  .2
اأن يك���ن مم��ن خدم���ا ق�ش��اة يف حمكمت��ي التميي��ز والع��دل العلي��ا اأو م��ن اأ�ش��اتذة القان���ن يف اجلامع��ات الذي��ن يحمل���ن رتب��ة   .3
االأ�ش��تاذية اأو م��ن املحام��ني الذي��ن اأم�ش���ا م��دة ال تق��ل ع��ن خم���ض ع�ش��رة �ش��نة يف املحام��اة وم��ن اأح��د املخت�ش��ني الذي��ن تنطب��ق 

عليه��م �ش��روط الع�ش�ي��ة يف جمل���ض االأعي��ان.

رابعا: اختيار أعضاء المحكمة الدستورية

الت�ش��ريعية  ال�ش��لطة  اإذا كان اله��دف م��ن تقري��ر الرقاب��ة الق�شائي��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالأنظم��ة الناف��ذة ه��� حيل�ل��ة 
والتنفيذي��ة م��ن اإ�ش��دار ت�ش��ريعات تخال��ف الد�ش��ت�ر حت��ت �شغ��ط التي��ارات ال�شيا�ش��ية، ف��اإن مث��ل ه��ذه املحاك��م اأو املجال���ض 
الد�ش��ت�رية، الت��ي ق��د تت�ش��كل باالنتخ��اب تق��ع حت��ت ال�شغ��ط ال�شيا�ش��ي، وق��د تت�ش��كل بالتعي��ني فتقع حت��ت �شغط ال�الء لل�ش��لطة التي 
عينته��ا، فاإنه��ا واحل��ال هك��ذا تب��دو و�ش��يلة ه�ش��ة ال تاأث��ري له��ا. اإن تع��دد مهم��ات املحكم��ة الد�ش��ت�رية جتع��ل م��ن ال�شع��ب اختي��ار حل 
مث��ايل لت�ش��كيلها ذل��ك اأن املحكم��ة الد�ش��ت�رية تبا�ش��ر مهم��ات ق�شائي��ة، وبالت��ايل فاال�ش��تقالل الت��ام الأع�شائه��ا يب��دو وكاأن��ه �شم��ان 
لع��دم التمي��ز يف الق��رارات الت��ي �ش��ت�شدرها، ولك��ن مب��ا اأن دوره��ا ال يقت�ش��ر عل��ى املهم��ات الق�شائي��ة فق��ط، فال�ش��لطة ال�شيا�ش��ية 
تتدخ��ل ه��ي االأخ��رى يف تعي��ني اأع�شائه��ا. ووفق��ا للم��ادة 58 م��ن الد�ش��ت�ر االأردين يت��م تعي��ني اأع�شاء املحكم��ة الد�ش��ت�رية من امللك 

مبا�ش��رة دون ا�ش��رتاط التن�ش��يب م��ن ال�ش��لطة التنفيذي��ة اأو غريه��ا. 
ه��ذا وتعت��رب م��دة الع�ش�ي��ة يف املحكم��ة الد�ش��ت�رية عن�ش��رًا مهم��ًا يف ا�ش��تقاللية الع�ش���. فق��د نظ��م الد�ش��ت�ر االأردين م��دة 
الع�ش�ي��ة يف املحكم��ة الد�ش��ت�رية "ب��اأن جعله��ا �ش��ت �ش��ن�ات غ��ري قابل��ة للتجدي��د، عل��ى اأن يعني ثالث��ة اأع�شاء يف املحكمة كل �ش��نتني 

20. ح�ش��ب اح��كام امل��ادة 58 م��ن الد�ش��ت�ر االردين والت��ي تن���ض عل��ى" تن�ش��اأ بقان���ن حمكم��ة د�ش��ت�رية يك���ن مقره��ا يف العا�شم��ة وتعت��رب هيئ��ة ق�شائي��ة م�ش��تقلة قائم��ة بذاته��ا، وت�ؤل��ف م��ن ت�ش��عة اأع�ش��اء عل��ى االأق��ل م��ن 
بينه��م الرئي���ض يعينه��م املل��ك. تك���ن م��دة الع�ش�ي��ة يف املحكم��ة الد�ش��ت�رية �ش��ت �ش��ن�ات غ��ري قابل��ة للتجديد.

21.  وه��ذا م��ا اك��ده قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية ل�ش��نة 2012 و فق��ا لن���ض امل��ادة ال�شاد�ش��ة  الفق��رة اأ/3 والفق��رة ب م��ن قان���ن املحكم��ة  الد�ش��ت�رية و الت��ي ن�ش��ت عل��ى فئ��ات حم��ددة الأع�ش��اء املحكمة الد�ش��ت�رية:  اأواًل: 
مم��ن خدم���ا ق�ش��اة يف حمكمت��ي التميي��ز والع��دل العلي��ا، ثاني��ا: م��ن اأ�ش��اتذة القان���ن يف اجلامع��ات الذي��ن يحمل���ن رتب��ة االأ�ش��تاذية، ثالث��ا: م��ن املحام��ني الذي��ن اأم�ش���ا م��دة ال تق��ل ع��ن خم���ض ع�ش��رة �ش��نة يف املحاماة، 

الفق��رة ب/3 م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية يج��ب اأن يك���ن اأح��د اأع�ش��اء املحكم��ة م��ن املخت�ش��ني الذي��ن تنطب��ق عليه��م �ش��روط الع�ش�ي��ة يف جمل���ض االأعي��ان على اأن يك�ن قد بلغ اخلم�ش��ني م��ن العمر.
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م��ن تاري��خ تعي��ني االأع�ش��اء املن�ش����ض عليه��م يف البن��د )1( م��ن ه��ذه الفق��رة يالح��ظ اأن ع��دم جتدي��د ع�ش�ي��ة اأع�ش��اء املحكم��ة 
الد�ش��ت�رية مل��رة اأخ��رى يع��زز ا�ش��تقاللية املحكم��ة. 

وفيم��ا يتعل��ق برئي���ض املحكم��ة فاإن��ه يع��ني م��ن قب��ل املل��ك لف��رتة واح��دة مدته��ا )6( �ش��ن�ات غ��ري قابل��ة للتجدي��د مبعن��ى اأن��ه ال 
ينتخ��ب م��ن قب��ل اأع�ش��اء املحكم��ة، وال يع��اد تعين��ه عن��د كل جتدي��د جزئ��ي للمحكم��ة وهن��ا جند ت�ش��ابه مع اآلي��ة تعيني رئي���ض املحكمة 
الد�ش��ت�رية العلي��ا مب�ش��ر؛ اإذ �ش��ندا الأح��كام امل��ادة 5 م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا رق��م 48 ل�ش��نة 1979 يخت��ار رئي���ض 

اجلمه�ري��ة رئي���ض املحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا م��ن ب��ني اأق��دم خم�ش��ة ن���اب لرئي���ض املحكم��ة

خامسا: اختصاص المحكمة الدستورية

نظ��رًا لل��دور اجل�ه��ري ال��ذي تلعب��ه املحكم��ة الد�ش��ت�رية باعتباره��ا احلامي��ة للد�ش��ت�ر فق��د ُاني��ط به��ا رقاب��ة د�ش��ت�رية الق�ان��ني 
واالأنظم��ة ح�ش��ب امل��ادة )1/59( م��ن الد�ش��ت�ر االأردين املع��دل عل��ى اأن " تخت���ض املحكم��ة الد�ش��ت�رية بالرقاب��ة عل��ى د�ش��ت�رية 
الق�ان��ني واالأنظم��ة الناف��ذة ...." ، كم��ا تن���ض الفق��رة )2( م��ن ذات امل��ادة عل��ى اأن "للمحكم��ة الد�ش��ت�رية ح��ق تف�ش��ري ن�ش����ض 
الد�ش��ت�ر اإذا طل��ب اإليه��ا ذل��ك بق��رار �ش��ادر ع��ن جمل���ض ال���زراء اأو بق��رار يتخ��ذه اأح��د جمل�ش��ي االأم��ة باالأغلبي��ة، ويك���ن قراره��ا 

ناف��ذ املفع���ل بع��د ت�ش��ره يف اجلري��دة الر�ش��مية و�ش��ن��شح م��ا �ش��بق عل��ى النح��� الت��ايل:
اأواًل: الرقاب��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالنظمة اأواًل: الرقاب��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالنظمة 

تعت��رب الرقاب��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالأنظم��ة حق��ا اأ�شي��اًل للمحكم��ة الد�ش��ت�رية اإذ ته��دف ه��ذه الرقاب��ة عل��ى حماي��ة �ش��م� 
القاع��دة الد�ش��ت�رية وحماي��ة احلق���ق واحلري��ات املكف�ل��ة بالد�ش��ت�ر. وم��ن ال�ا�ش��ح لدين��ا التميي��ز ب��ني القان�ن والنظ��ام من حيث 
ال�ش��كل وامل�شم���ن فم��ن حي��ث امل�شم���ن ميت��از القان���ن باأن��ه ينظ��م م�ا�شيع اأك��ر اأهمية تتعلق مب�ش��ائل تك���ن غالبيتها ذات اأثر بالغ 

يف حي��اة االأف��راد وف��ق ق�اع��د م��ش�عي��ة وا�شحة. 
اأم��ا م��ن حي��ث ال�ش��كل ف��اإن القان���ن ي�ش��در ع��ن جمل���ض االأم��ة بغرفتي��ه الن���اب واالأعي��ان وبالت��ايل يخ�ش��ع للعدي��د م��ن االج��راءات 
والنقا�ش��ات به��دف ال��ش���ل اىل اأعل��ى م�ش��ت�ى م��ن احلماي��ة وتلبي��ة اإحتياج��ات االف��راد امل�ش��تهدفني م��ن القان���ن، عل��ى عك���ض 

النظ��ام وال��ذي ي�ش��در ع��ن ال�ش��لطة التنفيذي��ة.   
اذ تعت��رب مهم��ة �ش��ن الت�ش��ريعات م��ن امله��ام الرئي�ش��ية للربمل��ان والت��ي ينظمه��ا الد�ش��ت�ر م��ن خ��الل التاأكي��د عل��ى ح��ق الربمل��ان يف 
ممار�ش��ة الت�ش��ريع والرقاب��ة، وبالت��ايل ي�ش��تمد الربمل��ان ه��ذه ال�ش��لطة م��ن الد�ش��ت�ر فاالأ�ش��ل ان ال تخال��ف ه��ذه الق�ان��ني اح��كام 
الد�ش��ت�ر، وال يج���ز للربمل��ان يف ذات االإط��ار اأن ميار���ض اخت�شا���ض ال�ش��لطة التنفيذي��ة فامل�ش��األة حمك�م��ة بنظ��ام د�ش��ت�ري يح��دد 
احل��دود الفا�شل��ة وامله��ام واالخت�شا�ش��ات الثابت��ة لل�ش��لطات وف��ق ديناميكي��ة ت�شم��ن حماي��ة الد�ش��ت�ر واحلق���ق واحلري��ات، 
ول�شم��ان ه��ذا االت�ش��اق واالإن�ش��جام يف العم��ل فق��د مت من��ح املحاك��م الد�ش��ت�رية �شالحي��ات الف�ش��ل يف د�ش��ت�رية الق�انني واالنظمة 

�ش��ارية املفع���ل ل�شم��ان اح��رتام الق�اع��د الد�ش��ت�رية م��ن كاف��ة ال�ش��لطات. 
وبالرج���ع اىل الد�ش��ت�ر االأردين جن��د باأن��ه ن���ض عل��ى اخت�شا�ش��ا املحكم��ة الد�ش��ت�رية ب�ش��كل وا�ش��ح و�شري��ح م��ن خ��الل امل��ادة 59 
والت��ي اأ�ش��ارت اإىل اأن املحكم��ة الد�ش��ت�رية تخت���ض: بالرقاب��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالأنظم��ة الناف��ذة وت�ش��در اأحكامه��ا با�ش��م 
املل��ك، وتك���ن اأحكامه��ا نهائي��ة وملزم��ة جلمي��ع ال�ش��لطات وللكاف��ة، كم��ا تك���ن اأحكامه��ا ناف��ذة باأث��ر مبا�ش��ر م��ا مل يح��دد احلك��م 
تاريخ��ًا اآخ��ر لنف��اذه، وتن�ش��ر اأح��كام املحكم��ة الد�ش��ت�رية يف اجلري��دة الر�ش��مية خ��الل خم�ش��ة ع�ش��ر ي�م��ًا م��ن تاري��خ �شدوره��ا. 
وكذل��ك االأم��ر للمحكم��ة الد�ش��ت�رية ح��ق تف�ش��ري ن�ش����ض الد�ش��ت�ر اإذا طل��ب اإليه��ا ذل��ك بق��رار �شادر عن جمل���ض ال�زراء اأو بقرار 

يتخ��ذه اأح��د جمل�ش��ي االأم��ة باالأغلبي��ة ويك���ن قراره��ا ناف��ذ املفع���ل بع��د ن�ش��ره يف اجلري��دة الر�ش��مية22.
وكذل��ك م��ا ن���ض علي��ه قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا يف م�ش��ر يف امل��ادة 25 من��ه والت��ي تن���ض عل��ى: "تخت���ض املحكم��ة 

الد�ش��ت�رية العلي��ا دون غريه��ا مب��ا ياأت��ي: 
اأوال: الرقاب��ة الق�شائي��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني والل�ائ��ح. 

ثاني��ا: الف�ش��ل يف تن��ازع االخت�شا���ض بتعي��ني اجله��ة املخت�ش��ة م��ن ب��ني جه��ات الق�ش��اء اأو الهيئ��ات ذات االخت�شا���ض الق�شائ��ي، 
وذل��ك اإذا رفع��ت الدع���ى ع��ن م��ش���ع واح��د اأم��ام جهت��ني منه��ا ومل تتخ��ل اأحدهما ع��ن نظرها اأو تخل��ت كلتاهم��ا عنها.

22. ح�ش��ب امل��ادة 4 م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية والت��ي تن���ض عل��ى " تخت���ض املحكم��ة مب��ا يل��ي الرقاب��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالنظم��ة الناف��ذة، تف�ش��ري ن�ش��ض الد�ش��ت�ر
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ثالث��ا: الف�ش��ل يف الن��زاع ال��ذي يق���م ب�ش��اأن تنفي��ذ حكم��ني نهائي��ني متناق�ش��ني �ش��ادر اأحدهم��ا م��ن اأي��ة جه��ة م��ن جه��ات الق�ش��اء 
اأو هيئ��ة ذات اخت�شا���ض ق�شائ��ي واالآخ��ر م��ن جه��ة اأخ��رى منه��ا23 . وكذل��ك االأم��ر قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية يف الك�ي��ت يف امل��ادة 

173 وامل��ادة 3 وامل��ادة 5 م��ن الئح��ة املحكم��ة الد�ش��ت�رية24 . 
ثاني��ًا: تف�ش��ري ن�ش����ض الد�ش��ت�ر ثاني��ًا: تف�ش��ري ن�ش����ض الد�ش��ت�ر 

وتخت���ض املحكم��ة الد�ش��ت�رية اي�ش��ًا بتف�ش��ري ن�ش����ض الد�ش��ت�ر به��دف ك�ش��ف االإ�ش��كاليات والغم����ض ال��ذي يكتن��ف الن�ش����ض 
الد�ش��ت�رية م��ن غم����ض وت��شي��ح املق�ش���د منه��ا وكيفي��ة تطبيقه��ا ل�شم��ان ع��دم وج���د لب���ض اأو اإبه��ام اأو غم����ض. 

ه��ذا وبلغ��ت الق��رارات التف�ش��ريية الت��ي اأ�شدرته��ا املحكم��ة من��ذ مبا�ش��رتها عمله��ا يف ع��ام 2013 ولغاي��ة 2020/9/30 )17( 
ق��رارًا، ومت االإ�ش��ارة م��ن قب��ل املحكم��ة الد�ش��ت�رية يف اأك��ر م��ن ق��رار اىل تطبي��ق االتفاقي��ات الدولي��ة حلق���ق االن�ش��ان ومنه��ا: 

الق��رار رقم الق��رار رقم 66 ل�ش��نة  ل�ش��نة 20132013
120 م��ن  بن��اء عل��ى ق��رار جمل���ض االأعي��ان بتاري��خ 2013/4/14 واملت�شم��ن طل��ب تف�ش��ري امل��ادة 2/23/و، وامل��ادة 
الد�ش��ت�ر لبي��ان م��ا اإذا كان ه��ذان الن�ش��ان يجي��زان للم�ظف��ني يف اأي��ة وزارة اأو دائ��رة اأو هيئ��ة اأو م�ؤ�ش�ش��ة حك�مي��ة اأن 
ين�ش��ئ�ا نقاب��ة خا�ش��ة له��م وه��م م�ظف���ن تابع���ن لنظ��ام اخلدم��ة املدني��ة وال ي�ج��د ل�ظائفه��م مثي��ل يف القط��اع اخلا���ض 

خ��ارج اإط��ار احلك�م��ة.
..... حي��ث اأن امل�اثي��ق والعه���د الدولي��ة ت�ؤي��د كذل��ك حري��ة تك�ي��ن النقاب��ات، وم��ن ذل��ك م��ا ن�ش��ت علي��ه امل��ادة 4/23 
م��ن االإع��الن العامل��ي حلق���ق االن�ش��ان لع��ام 1948 الت��ي تن���ض عل��ى " ل��كل �ش��خ�ض ح��ق اإن�ش��اء النقاب��ات م��ع اآخري��ن 
واالن�شم��ام اإليه��ا م��ن اأج��ل حماي��ة م�شاحل��ه " مت الت�شدي��ق علي��ه يف 10كان���ن االأول 1948، وت�ؤك��د ه��ذا احل��ق ،امل��ادة 
22 م��ن العه��د ال��دويل اخلا���ض باحلق���ق املدني��ة وال�شيا�ش��ية لعام 1966 التي تن���ض على " لكل فرد احلق يف حرية تك�ين 
اجلمعي��ات م��ع اآخري��ن مب��ا يف ذل��ك ح��ق اإن�ش��اء النقاب��ات واالن�شم��ام اإليها من اأجل حماي��ة م�شاحل��ه " مت الت�شديق عليه 
يف 3 كان���ن الث��اين 1976،  وكذل��ك ف��اإن حري��ة تك�ي��ن النقاب��ات واالأح��زاب ال�شيا�ش��ية مكف�ل��ة بن���ض امل��ادة 8/ب م��ن 
العه��د ال��دويل اخلا���ض باحلق���ق االقت�شادي��ة  االجتماعي��ة والثقافي��ة لع��ام 1966 يف ق�له��ا " تتعه��د دول االأط��راف يف 
ه��ذا العه��د كفال��ة ح��ق كل �ش��خ�ض بتك�ي��ن نقاب��ات اإم��ا باال�ش��رتاك مع االآخري��ن ويف االن�شمام اإىل النقابة الت��ي يختارها 
وح��ق النقاب��ات يف اإن�ش��اء االحت��ادات اأو احت��ادات حالفي��ة ق�مي��ه وح��ق ه��ذه االحت��ادات يف تك�ي��ن منظم��ات نقابي��ة دولية 

اأو االن�شم��ام اإليه��ا ملمار�ش��ة ن�ش��اطها بحري��ة" مت الت�شدي��ق علي��ه يف 3 كان���ن الث��اين 1976.                  
 ويف ه��ذا ال�ش��ياق اأي�ش��ًا م��ا ت�شمن��ه د�ش��ت�ر منظم��ة العم��ل الدولي��ة مبقت�ش��ى امل��ادة )1( وم��ا بعده��ا م��ن االتفاقي��ة 
رق��م 87 ب�ش��اأن احلري��ة النقابي��ة وحماي��ة ح��ق التنظي��م النقاب��ي، وكذل��ك االتفاقي��ة رق��م 89 ب�ش��اأن ح��ق التنظي��م النقاب��ي 
واملفاو�ش��ة اجلماعي��ة، كم��ا وا�ش��تقر ال��راأي يف ع��ام 1987 عل��ى اعتم��اد  "اتفاقي��ة عالق��ات العم��ل يف اخلدم��ة العام��ة"، 
حي��ث كفل��ت ه��ذه االتفاقي��ة ح��ق التنظي��م النقاب��ي للم�ظف��ني العم�مي��ني باملعن��ى ال��ذي يت�ش��ع جلمي��ع االأ�ش��خا�ض الذي��ن 
ت�ش��تخدمهم ال�ش��لطات العام��ة انبث��ق عنه��ا م��ا اطل��ق علي��ه " منظمة م�ظف��ني عم�ميني" يك�ن غر�شه��ا تقرير م�شالح هذه 

الفئ��ة والدف��اع عنه��ا ب��كل م��ا يل��زم ت�ف��ريه له��ذه املنظم��ات وم��ا يتع��ني تقدمي��ه من ت�ش��هيالت.
االأم��ر ال��ذي ي�ؤك��د اأن ح��ق التنظي��م النقاب��ي ق��د حظ��ي بحماي��ة دولي��ة مب��ا يق��رر م�شال��ح امل�ظف��ني والدف��اع عنه��ا. وحي��ث 
اأن��ه يج��ب اأن تق��راأ ه��ذه الن�ش����ض كاف��ة يف �ش��ياق واح��د م��ا دام اأنه��ا تتعل��ق بح��ق تك�ي��ن النقاب��ات واجلمعيات واالأحزاب 
ال�شيا�ش��ية عل��ى اعتب��ار اأنه��ا ن�ش����ض متكامل��ة فيم��ا بينه��ا ومت�ش��اندة يف ت�جهاته��ا واأغرا�شه��ا واأهدافه��ا.  وتاأ�شي�ش��ًا عل��ى 
م��ا تق��دم، تق��رر املحكم��ة الد�ش��ت�رية "اأن��ه يج���ز للم�ظف��ني يف اأي��ة وزارة اأو دائ��رة اأو هيئ��ة اأو م�ؤ�ش�ش��ة حك�مية اأن ين�ش��ئ�ا 
نقاب��ة خا�ش��ة له��م حت��ى واإن كان���ا م��ن امل�ظف��ني التابع��ني لنظ��ام اخلدم��ة املدني��ة، وبغ���ض النظ��ر عم��ا اإذا كان له��م مثي��ل 
يف القط��اع اخلا���ض خ��ارج اإط��ار احلك�م��ة اأم ال عل��ى اأن يت��م ذل��ك مب�ج��ب ت�ش��ريع اأو ت�ش��ريعات ت�ش��در له��ذه الغاي��ة وفق��ًا 

مل��ا ت��راه ال�ش��لطة الت�ش��ريعية �شاحب��ة االخت�شا���ض االأ�شي��ل يف الت�ش��ريع". 

.last visited 11 Feb 2021 [https://manshurat.org/node/63719]23. قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا رق��م 48 ل�ش��نة 1979، مت�ف��ر عل��ى الراب��ط 
24. قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية الك�يتي��ة، مت�ف��ر عل��ى الراب��ط الت��ايل

[https://www.cck.moj.gov.kw/ar/laws/%D%82%9D%8A%7D%86%9D%88%9D20%86%9
%D%8B%1D%82%9D%20%2014%85%9D%84%9D%8B%3D%86%9D%8A%20%201973%9D%8A%8D%8A%7D9
%86%D%8B%4D%8A%7D%8A%20%1D%8A%7D%84%9D%85%9D%8AD%D%83%9D%85%9D%8A%20%9D%8
A%7D%84%9D%8AF%D%8B%3D%8AA%D%88%9D%8B%1D8%9A%D%8A9.pdf] last visited 11 Feb 2021. 
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الق��رار رقم الق��رار رقم 11 ل�ش��نة  ل�ش��نة 20202020
بن��اًء عل��ى ق��رار جمل���ض ال���زراء املتعل��ق بطل��ب تف�ش��ري امل��ادة )33( م��ن الد�ش��ت�ر، واملب��ني بكت��اب رئي���ض ال���زراء املنته��ي 
بالرق��م )9299( امل���ؤرخ يف )2020/4/29( وال��ذي ورد ملحكمتن��ا بال�شيغ��ة التالي��ة: )ا�ش��تنادًا الأح��كام الفق��رة )2( 
م��ن امل��ادة )59( م��ن الد�ش��ت�ر االأردين ل�ش��نة )1952( وتعديالت��ه ق��رر جمل���ض ال���زراء، ان يطل��ب تف�ش��ريًا م��ن املحكم��ة 
الد�ش��ت�رية عل��ى النح��� الت��ايل: تن���ض امل��ادة )33( م��ن الد�ش��ت�ر عل��ى م��ا يل��ي: املل��ك ه��� ال��ذي ُيعل��ن احل��رب، ويعق��د 

ال�شل��ح وي��ربم املعاه��دات واالتفاق��ات. 
املعاه��دات واالتفاق��ات الت��ي يرتت��ب عليه��ا حتمي��ل خزان��ة الدول��ة �ش��يئًا م��ن النفق��ات اأو م�شا���ض يف حق���ق االردني��ني 
العام��ة او اخلا�ش��ة ال تك���ن ناف��ذًة اإاّل اإذا واف��ق عليه��ا جمل���ض االأم��ة وال يج���ز يف اأيِّ ح��اٍل اأن تك���ن ال�ش��روط ال�ش��رية يف 
معاه��دة اأو اتف��اق م��ا مناق�ش��ة لل�ش��روط العلني��ة، يف �ش���ء الن���ض امل�ش��ار اإلي��ه اأع��اله، ف��اإن املطل�ب تف�ش��ريه ه� بي��ان فيما 
اإذا كان يج���ز اإ�ش��دار قان���ن يتعار���ض م��ع االلتزام��ات املق��ررة عل��ى اأط��راف معاه��دة �شادق��ت عليه��ا اململك��ة مبقت�ش��ى 
قان���ن او يت�شم��ن تعدي��اًل او الغ��اًء الأح��كام تل��ك املعاهدة. اأم اأن املعاهدات الدولي��ة التي يتم اإبرامها، والت�شدي��ق عليها، 
وا�ش��تيفاء االج��راءات املق��ررة لنفاذه��ا له��ا ق�ته��ا امللزم��ة الأطرافه��ا ويت�ج��ب عل��ى ال��دول احرتامه��ا طامل��ا ّظل��ت قائم��ة 
وناف��ذة. اآم��اًل التك��رم بعر���ض ه��ذا امل��ش���ع عل��ى املحكم��ة الد�ش��ت�رية، واإعطائ��ه �شف��ة اال�ش��تعجال وتزوي��دي بالق��رار 

ال��ذي تت��شل���ن الي��ه.
 بع��د االإحاط��ة مب��ا ت�شمن��ه كت��اب رئي���ض ال���زراء وتدقي��ق الن�ش����ض الد�ش��ت�رية يتب��ني: اإن امل��ادة )33( م��ن الد�ش��ت�ر 

تن���ض عل��ى م��ا يلي:  
2-املعاه��دات واالتفاق��ات الت��ي  1- املل��ك ه��� ال��ذي ُيعل��ن احل��رب، ويعق��د ال�شل��ح وي��ربم املعاه��دات واالتفاق��ات.  
و م�شا���ض يف حق���ق االردني��ني العام��ة او اخلا�ش��ة ال تك���ن  يرتت��ب عليه��ا حتمي��ل خزان��ة الدول��ة �ش��يئًا م��ن النفق��ات اأ
و اتف��اق م��ا  م��ة وال يج���ز يف اأيِّ ح��اٍل اأن تك���ن ال�ش��روط ال�ش��رية يف معاه��دة اأ اّل اإذا واف��ق عليه��ا جمل���ض االأ ناف��ذًة اإ

مناق�ش��ة لل�ش��روط العلني��ة.  
 نح��ن ب��ادئ ذي ب��دٍء ن��رى اأن املعاه��دات واالتفاق��ات املبح���ث عنه��ا بامل��ادة )33( م��ن الد�ش��ت�ر، اإمن��ا ه��ي م��ن اأعم��ال 
ال�ش��يادة الت��ي تعقده��ا ال��دول فيم��ا بينه��ا، وتت���ىل احلك�م��ات ذل��ك باعتباره��ا م��ن اأ�ش��خا�ض القان���ن ال��دويل الع��ام، 
ويت��م ذل��ك بع��د اج��راء مفاو�ش��ات ب��اإرادة االط��راف املتعاق��دة يب��ني فيه��ا كل طرف مال��ه من حق���ٍق يتمتع به��ا والتزاماٍت 
يتحمله��ا، وبع��د امل�شادق��ة عليه��ا وف��ق االأو�ش��اع واالآلي��ات الت�ش��ريعية ال�ش��ائدة ل��دى دول االأط��راف ت�شب��ح قائم��ة وناف��ذة. 
ك��ر م��ن ا�ش��خا�ض القان���ن  و اأ رادة اثن��ني اأ و االتف��اق ال��دويل يت��م ان�ش��اوؤها بت�اف��ق اإ وحي��ث اأن املعاه��دة الدولي��ة اأ
ث��ار قان�ني��ة معّين��ة طبق��ًا لق�اع��د القان���ن ال��دويل، وحي��ث اأن املطل���ب تف�ش��ريه ه���  ال��دويل الع��ام عل��ى اأح��داِث اآ
بي��ان م��ا اإذا كان يج���ز اإ�ش��دار قان���ن يتعار���ض م��ع االلتزام��ات املق��ررة عل��ى اأط��راف معاه��دة �شادق��ت عليه��ا 
م اأن املعاه��دات الدولي��ة الت��ي يت��م  لغ��اًء الأح��كام تل��ك املعاه��دة. اأ و اإ و يت�شم��ن تعدي��اًل اأ اململك��ة مبقت�ش��ى قان���ن اأ
برامه��ا والت�شدي��ق عليه��ا، وا�ش��تيفاء االج��راءات املق��ررة لنفاذه��ا، له��ا ق�ته��ا امللزم��ة الأطرافه��ا، ويت�ج��ب عل��ى  اإ
ال��دول احرتامه��ا طامل��ا ّظل��ت قائم��ة وناف��ذة، وحي��ث ان اإجاب��ة جمل���ض ال���زراء عل��ى طل��ب التف�ش��ري تقت�ش��ي جتزئت��ه 

لغاي��ات و�ش���ح التف�ش��ري ب�ش��اأن كل ج��زٍء وعل��ى النح��� الت��ايل:
اأواًل: اإن��ه ال يج���ز اإ�ش��دار قان���ن يتعار���ض برمت��ه م��ع االلتزام��ات املق��ررة عل��ى اأط��راف معاه��دة كان��ت اململك��ة ق��د 
�شادق��ت عليه��ا مبقت�ش��ى قان���ن.  ثاني��ًا: اإن��ه ال يج���ز اإ�ش��دار قان���ن يت�شم��ن تعدياًل اأو الغاء الأحكام تل��ك املعاهدة، ثالثًا: 
اإن املعاه��دات الدولي��ة له��ا ق�ته��ا امللزم��ة الأطرافه��ا، ويت�ج��ب عل��ى ال��دول احرتامه��ا، طامل��ا ظل��ت قائم��ة وناف��ذة، م��ا دام 

اأن ه��ذه املعاه��دات مت ابرامه��ا والت�شدي��ق عليه��ا، وا�ش��ت�فت االج��راءات املق��ررة لنفاذه��ا. 





25 دليل التقاضي االستراتيجي والدستوري  2020

المحور الســادس: أســاليب تحريك الدعوى الدستورية
هن��اك العدي��د م��ن اآلي��ات واأ�ش��اليب حتري��ك الدع���ى الد�ش��ت�رية وي�ش��تقل كل نظ��ام قان���ين بتحدي��د االأ�ش��ل�ب املنا�ش��ب وف��ق تط���ر 
النظ��ام الق�شائ��ي والقان���ين وعلي��ه فق��د اختلف��ت مناه��ج ال��دول يف ط��رق حتري��ك الدع���ى الد�ش��ت�رية اإىل العدي��د م��ن االأ�ش��اليب 
والط��رق وتط���رت ع��رب تط���ر الق�ش��اء الد�ش��ت�ري، وف��ق اأح��كام الد�ش��ت�ر وقان�ن املحكم��ة فاإن الفئات الت��ي لها حق الطعن املبا�ش��ر 

اأم��ام املحكمة هي: 
الفئ��ة االوىل: الطع��ن املبا�ش��رالفئ��ة االوىل: الطع��ن املبا�ش��ر2525، ، 

جمل���ض االأعيان. 
جمل���ض الن�اب.

جمل���ض ال�زراء. 
وذل��ك م��ن خ��الل تق��دمي طع��ن مبا�ش��ر اأم��ام املحكم��ة م�ش��ت�فيًا ال�ش��روط ال�ش��كلية وامل��ش�عي��ة الت��ي مت حتديده��ا يف الت�ش��ريعات 

الناظم��ة لعم��ل املحكم��ة. 
الفئ��ة الثاني��ة: الطع��ن غري املبا�ش��ر الفئ��ة الثاني��ة: الطع��ن غري املبا�ش��ر 2626  

االأف��راد يف الدع��اوى املنظ���رة اأم��ام املحاك��م م��ن خ��الل اإث��ارة الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية وللمحكم��ة اأن تق��رر االإحالة اإذا وجدت 
الطع��ن ج��دي اىل هيئ��ة يف حمكم��ة التميي��ز لتقرير االإحالة من عدمها. 

م��ن ال�ا�ش��ح اأن امل�ش��رع االأردين ق��د �شي��ق يف اجله��ات الت��ي متل��ك ح��ق الطع��ن اأم��ام املحكم��ة الد�ش��ت�رية وق�ش��ر طري��ق الدف��ع 
املبا�ش��ر عل��ى جمل���ض االأم��ة بغرفتي��ه وجمل���ض ال���زراء، ومل مين��ح ه��ذه ال�شالحي��ة اإىل اأي جه��ة اأخ��رى مث��ل االأح��زاب ال�شيا�ش��ية اأو 
النقاب��ات املهني��ة اأو العمالي��ة اأو م�ؤ�ش�ش��ات املجتم��ع امل��دين اأو غريه��ا م��ن كيان��ات م�ؤ�ش�ش��ية اأو حت��ى لالأف��راد �شمن �ش�اب��ط معينة، 
االأم��ر ال��ذي ينت��ج عن��ه العدي��د م��ن التحدي��ات وال�شع�ب��ات ح���ل حتقي��ق الق�ش��اء الد�ش��ت�ري الأهداف��ه وغايات��ه املتمثل��ة يف حماي��ة 

مب��داأ امل�ش��روعية الد�ش��ت�رية وحق���ق وحري��ات االأفراد. 
وق��د ذهب��ت العدي��د م��ن النظ��م القان�ني��ة يف تنظي��م الق�ش��اء الد�ش��ت�ري اىل ت��ش��يع اجله��ات الت��ي متل��ك ح��ق الطع��ن بع��دم 
الد�ش��ت�رية عل��ى ال�شعي��د االقليم��ي والعامل��ي، فق��د منح��ت كل م��ن البحري��ن والك�ي��ت االأفراد حق الطعن املبا�ش��ر بعدم الد�ش��ت�رية 
ولكن �شمن �ش�ابط معينة27. ومن ذلك اأي�شًا ا�ش��بانيا واأملانيا االإحتادية فقد ن�شت ا�ش��بانيا يف د�ش��ت�رها ال�شادر يف عام 1978 
عل��ى ح��ق كل �ش��خ�ض طبيع��ي اأو معن���ي الطع��ن بع��دم الد�ش��ت�رية وذل��ك م��ن ب��اب اأن م�شلح��ه كل فرد التم�ش��ك بال�ش��رعية والدفاع 
عنه��ا وكذل��ك �ش��مح د�ش��ت�ر اأملاني��ا االإحتادي��ة للف��رد بالطع��ن مبا�ش��رة ام��ام املحكم��ة الد�ش��ت�رية االإحتادي��ة م��ن ب��اب احلف��اظ عل��ى 

احلق���ق االأ�شا�ش��ية لالأف��راد يف م�اج��ه االعت��داءات الت��ي ق��د تق��ع عليه��م م��ن قب��ل ال�ش��لطات العامة28 .    

25. تن���ض امل��ادة 1/60 م��ن الد�ش��ت�ر االردين لع��ام 1952 وتعديالت��ه عل��ى "للجه��ات التالي��ة عل��ى �ش��بيل احل�ش��ر ح��ق الطع��ن مبا�ش��رة ل��دى املحكم��ة الد�ش��ت�رية يف د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالأنظم��ة الناف��ذة: 1. جمل���ض 
االأعي��ان 2. جمل���ض الن���اب 3. جمل���ض ال���زراء."  وتن���ض امل��ادة 9/اأ م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية لع��ام 2012 عل��ى "للجه��ات التالي��ة عل��ى �ش��بيل احل�ش��ر ح��ق الطع��ن مبا�ش��رة ل��دى املحكم��ة يف د�ش��ت�رية الق�ان��ني 

واالأنظم��ة الناف��ذة: 1. جمل���ض االأعي��ان 2. جمل���ض الن���اب 3. جمل���ض ال���زراء."
26. امل��ادة 2/60 الد�ش��ت�ر االردين لع��ام 1952 وتعديالت��ه عل��ى " يف الدع���ى املنظ���رة اأم��ام املحاك��م يج���ز الأي م��ن اأط��راف الدع���ى اإث��ارة الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية وعل��ى املحكم��ة اإن وج��دت اأن الدف��ع ج��دي حتيل��ه 
اإىل املحكم��ة الت��ي يحدده��ا القان���ن لغاي��ات الب��ت يف اأم��ر اإحالت��ه اإىل املحكم��ة الد�ش��ت�رية" وتن���ض امل��ادة 11/اأ م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية لع��ام 2012 عل��ى "الأي م��ن اأط��راف دع���ى منظ���رة اأم��ام املحاك��م عل��ى 

اخت��الف اأن�اعه��ا ودرجاته��ا الدف��ع بع��دم د�ش��ت�رية اأي قان���ن اأو نظ��ام واج��ب التطبي��ق عل��ى م��ش���ع الدع���ى"
27. ح�ش��ب اح��كام امل��ادة 106 م��ن الد�ش��ت�ر البحرين��ي، وامل��ادة 173 م��ن الد�ش��ت�ر الك�يتي. 

 28. �ش��دام اب��� ع��زام، واملحام��ي مع��اذ امل�مني، مرجع �ش��ابق

أسلوب الطعن الفرعي أسلوب الطعن المباشر
(غير المباشر) 
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اوال: اسلوب الطعن المباشر
وفق��ا لن���ض امل��ادة 60 م��ن الد�ش��ت�ر االأردين وامل��ادة 9 فق��رة ب م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية يق��دم الطعن مبا�ش��رة يف د�ش��ت�رية 

الق�انني واالأنظمة ال�ش��ارية، وفق ال�ش��روط التالية ح�ش��ب الد�ش��ت�ر وح�ش��ب قان�ن املحكمة: 
الطع��ن يف الق�ان��ني ال�ش��ارية املفع���ل: وه��ذا ي�ش��تبعد الطع��ن يف م�ش��اريع الق�ان��ني اأو التعدي��الت الت��ي مل يت��م اإقراره��ا ون�ش��رها   -

يف اجلري��دة الر�ش��مية. 
الطع��ن يف االأنظم��ة ال�ش��ارية املفع���ل: وه��ذا ي�ش��تعبد م�ش��اريع االأنظم��ة الت��ي ال ت��زال يف ط���ر االإع��داد، والت��ي مل يتخ��ذ فيه��ا   -

ق��رار جمل���ض ال���زراء ومل يت��م امل�شادق��ة عليه��ا ون�ش��رها يف اجلري��دة الر�ش��مية. 
وعلي��ه، فاإن��ه ال يج���ز الطع��ن بالتعليم��ات والق��رارات االإداري��ة والت�جيه��ات واالأوام��ر االإداري��ة، فالطع��ن حم�ش���ر فق��ط يف 

الق�ان��ني واالأنظم��ة ال�ش��ارية املفع���ل. 

اأن يك���ن م��ن �شم��ن اجله��ات املح��ددة ح�ش��رًا يف الد�ش��ت�ر والنظام وهي: 
جمل���ض الن�اب 

جمل���ض االعيان 
جمل���ض ال�زراء

 

اأن يك���ن الطل��ب م�ق��ع من رئي���ض اجله��ة الطاعنة.
اأن يب��ني يف الطل��ب م��ا يلي: 

ا�ش��م القان���ن املطع���ن فيه ورقمه. 
ا�ش��م النظ��ام املطع���ن فيه ورقمه. 

نط��اق الطع��ن ب�ش���رة وا�شحة وحمددة.
بي��ان فيم��ا اإذا كان من�شب��ًا عل��ى القان���ن اأو النظ��ام باأكمل��ه. 

بي��ان فيم��ا اإذا كان من�شب��ًا عل��ى م��ادة واح��دة اأو اأكر. 
م��ا ه��� وج��ه خمالفة القان���ن اأو النظام للد�ش��ت�ر. 

سؤال للتفكير؟؟؟

هل يجوز الطعن بدستورية ا�نظمة الداخلية لمجلس النواب وا�عيان؟ 

سؤال للنقاش: 

ا�دارة  لوزارة  هل يجوز 

المحلية أن تطعن أمام 

المحكمة الدستورية؟
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طلب إليك أحد أعضاء مجلس النواب صيغة طعن بعدم 
دستورية المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات؟ 

ير�ش��ل الرئي���ض ن�ش��خة م��ن الطع��ن املق��دم اإلي��ه اإىل رئي�ش��ي كل م��ن اجلهت��ني االخري��ني والي منهم��ا اأن يق��دم رده للمحكم��ة 
خ��الل ع�ش��رة اأي��ام م��ن تاري��خ الت�ش��ليم. 

تف�ش��ل املحكم��ة يف الطع��ن خ��الل م��دة ال تتج��اوز مائ��ة وع�ش��رين ي�م��ًا م��ن تاري��خ وروده اإليها. 
للمحكم��ة ان تطل��ب اأي بيان��ات اأو معل�م��ات تراه��ا �شروري��ة للف�ش��ل يف الطع��ن املق��دم لديه��ا وبال�ش���رة الت��ي تراه��ا منا�ش��بة. 
ت�ش��در املحكم��ة اأحكامه��ا م�ش��ببة ب�ش��اأن الطع���ن املقدم��ة لديه��ا وف��ق اأح��كام ه��ذا القان���ن تدقيق��ا اأو يف جل�ش��ة علني��ة وف��ق م��ا 

تراه منا�ش��بًا. 
ت�ش��در املحكم��ة حكمه��ا يف الطع��ن املق��دم لديه��ا با�ش��م املل��ك، ويك���ن احلك��م ال�ش��ادرة عنه��ا نهائي��ا وملزم��ا جلمي��ع 

ال�ش��لطات والكاف��ة. 

ثانيا: اسلوب الطعن غير المباشر " الدفع الفرعي" 

ي�ش��مح وف��ق ه��ذا االأ�ش��ل�ب لالأط��راف يف الدع��اوى املنظ���رة اأم��ام املحاك��م عل��ى اأن�اعه��ا ودرجاته��ا بالدف��ع الفرع��ي ويك���ن ذل��ك 
م��ن خ��الل اإث��ارة دف��ع فرع��ي اأم��ام الق�ش��اء مبنا�ش��بة دع���ى اأ�شلية، ومن الد�ش��اتري التي طبقت هذا االأ�ش��ل�ب الد�ش��ت�ر الربيطاين 

والد�ش��ت�ر الرتك��ي. واأخ��ذ النظ��ام االأردين بهذا االأ�ش��ل�ب.

الد�ش��ت�رية وعل��ى  بع��دم  الدف��ع  ث��ارة  اإ الدع���ى  اأط��راف  م��ام املحاك��م يج���ز الأي م��ن  اأ الدع���ى املنظ���رة  يف 
م��ر اإحالت��ه اإىل  املحكم��ة اإن وج��دت اأن الدف��ع ج��دي حتيل��ه اإىل املحكم��ة الت��ي يحدده��ا القان���ن لغاي��ات الب��ت يف اأ

2 م��ن الد�ش��ت�ر االأردين. 60 فق��رة  املحكم��ة الد�ش��ت�رية. م 

وعلي��ه ف��اإن ه��ذا الطري��ق يحت��اج اىل ت�اف��ر ال�ش��روط التالي��ة عن��د تقدمي الدف��ع بعدم الد�ش��ت�رية: 
- يج��ب اأن يق��دم الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية اأم��ام حمكم��ة امل��ش���ع الناظ��رة للدع�ى. 

- مب�ج��ب مذك��رة يب��ني فيه��ا الطاع��ن ا�ش��م القان���ن اأوالنظ��ام ال��ذي اأثري الدفع بع��دم د�ش��ت�ريته ورقمه. 
- نط��اق الدف��ع ب�ش���رة وا�شح��ة وحمددة. 

- م��ا ي�ؤي��د ادع��اءه ب��اأن ذل��ك القان���ن اأو النظام واج��ب التطبي��ق عل��ى م��ش�ع الدع�ى. 
- وج��ه خمالفة الد�ش��ت�ر. 

- يج���ز الأي ط��رف اآخ��ر يف الدع���ى تق��دمي رده خ��الل امل��دة الت��ي حتدده��ا املحكم��ة عل��ى اأن ال تزي��د عل��ى خم�ش��ة ع�ش��ر ي�م��ا م��ن 
تاري��خ تق��دمي مذك��رة الدف��ع بعدم الد�ش��ت�رية. 

ومب�ج��ب ه��ذه الطريق��ة ال ترف��ع دع���ى اأ�شلي��ة مبا�ش��رة اأم��ام املحكم��ة الد�ش��ت�رية وامن��ا يت��م الطع��ن اأو الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية 
م��ن خ��الل ق�شي��ة منظ���رة اأم��ام املحاك��م اجلنائي��ة او املدني��ة او االإداري��ة وذل��ك م��ن قب��ل اأح��د اأط��راف الدع���ى املنظ���رة اأم��ام 
القا�ش��ي )امل��ادة 60 م��ن الد�ش��ت�ر االردين وكذل��ك امل��ادة 11/اأ م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية(. ووفق��ا لن�ش����ض هات��ني املادتني 

ف��اإن دور حمكم��ة امل��ش���ع يتمث��ل فق��ط يف تقدي��ر جدي��ة الدف��ع م��ن عدم��ه فق��ط. 
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دور املحكم��ة يف حي��ال الدف��ع: دور املحكم��ة يف حي��ال الدف��ع: 

ث��ري الدف��ع بع��دم د�ش��ت�ريته واج��ب التطبي��ق عل��ى  و النظ��ام ال��ذي اأ - اإذا وج��دت املحكم��ة الناظ��رة للدع���ى اأن القان���ن اأ
م��ش���ع الدع���ى. 

- واإذا وج��دت اأن الدف��ع ال��ذي اأثري جدي.
- عليه��ا:- عليه��ا: وق��ف النظ��ر يف الدع���ى وحتي��ل الدف��ع اإىل حمكم��ة التميي��ز لغاي��ات الب��ت يف اأم��ر اإحالت��ه اإىل املحكم��ة، ويك���ن ق��رار 

املحكم��ة الناظ��رة للدع���ى بع��دم االإحال��ة قاب��اًل للطع��ن م��ع م��ش���ع الدع���ى. 

امل��ادة امل��ادة 1111 م��ن قان���ن املحكمة الد�ش��ت�رية م��ن قان���ن املحكمة الد�ش��ت�رية

اأ . الأي م��ن اأط��راف دع���ى منظ���رة اأم��ام املحاك��م عل��ى اخت��الف اأن�اعه��ا ودرجاته��ا الدف��ع بع��دم د�ش��ت�رية اأي قان���ن 
اأو نظ��ام واج��ب التطبي��ق عل��ى م��ش�ع الدع�ى. 

ب . يق��دم الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية ام��ام املحكم��ة الناظ��رة للدع���ى مب�ج��ب مذك��رة يب��ني فيه��ا الطاع��ن ا�ش��م القان���ن 
او النظ��ام ال��ذي اث��ري الدف��ع بع��دم د�ش��ت�ريته ورقم��ه ونط��اق الدف��ع ب�ش���رة وا�شح��ة وحم��ددة وم��ا ي�ؤي��د ادع��اءه ب��ان 
ذل��ك القان���ن او النظ��ام واج��ب التطبي��ق عل��ى م��ش���ع الدع���ى ووج��ه خمالفت��ه للد�ش��ت�ر، ويج���ز الأي ط��رف اآخ��ر يف 
الدع���ى تق��دمي رده خ��الل امل��دة الت��ي حتدده��ا تل��ك املحكم��ة عل��ى اأن ال تزي��د على خم�ش��ة ع�ش��ر ي�مًا م��ن تاريخ تقدمي 

مذك��رة الدف��ع بعدم الد�ش��ت�رية.
ج .1. م��ع مراع��اة اأح��كام الفق��رة )د( م��ن ه��ذه امل��ادة، اإذا وج��دت املحكم��ة الناظ��رة للدع���ى اأن القان���ن اأو النظ��ام 
ال��ذي اث��ري الدف��ع بع��دم د�ش��ت�ريته واج��ب التطبي��ق عل��ى م��ش���ع الدع���ى واأن الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية ج��دي ت�ق��ف 
النظ��ر يف الدع���ى وحتي��ل الدف��ع اىل حمكم��ة التميي��ز لغاي��ات الب��ت يف اأم��ر اإحالت��ه اإىل املحكمة، ويك�ن ق��رار املحكمة 

الناظ��رة للدع���ى بع��دم االحال��ة قاب��ال للطع��ن مع م��ش���ع الدع�ى.
2. ل��كل ط��رف يف الدع���ى اأن يق��دم مذك��رة اإىل حمكم��ة التميي��ز ب�ش��اأن اأم��ر االإحال��ة اىل املحكم��ة خ��الل خم�ش��ة 

ع�ش��ر ي�م��ا م��ن تاري��خ �ش��دور ق��رار املحكم��ة الناظ��رة للدع���ى باإحال��ة الدف��ع اىل حمكم��ة التميي��ز.
3. لغاي��ات الب��ت يف اأم��ر االحال��ة، تنعق��د حمكم��ة التميي��ز بهيئ��ة م��ن ثالثة اأع�ش��اء على االقل، وت�ش��در قرارها خالل 

ثالث��ني ي�م��ًا م��ن تاري��خ ورود الدع���ى اليه��ا، واإذا وافق��ت عل��ى االحالة تق���م بتبليغ اأط��راف الدع�ى بذلك
د. اإذا اث��ري الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية ام��ام حمكم��ة التميي��ز اأو حمكم��ة الع��دل العلي��ا فتت���ىل مبا�ش��رة اأم��ر الب��ت يف 

االحال��ة وف��ق اح��كام ه��ذه املادة. 

هل يجوز تقديم 

الدفع الفرعي أمام 

المحكمة الشرعية؟ 

هل يجوز تقديم 

الدفع أمام محكمة 

االستئناف التي تنظر 

القضية تدقيقا؟ 
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يج���ز الأي ط��رف اآخ��ر يف الدع���ى تق��دمي رده خ��الل امل��دة الت��ي حتدده��ا تل��ك املحكم��ة عل��ى اأن ال تزيد على خم�ش��ة ع�ش��ر ي�مًا 
م��ن تاري��خ تقدمي مذكرة الدفع بعدم الد�ش��ت�رية. 

يك���ن ق��رار املحكم��ة بع��دم االإحال��ة قاب��ال للطعن م��ع م��ش�ع الدع�ى. 
يج���ز ل��كل ط��رف يف الدع���ى اأن يق��دم مذك��رة اىل حمكم��ة التميي��ز ب�ش��اأن اأم��ر االإحال��ة خ��الل خم�ش��ة ع�ش��ر ي�م��ًا م��ن تاري��خ 

�ش��دور ق��رار االإحالة. 
اإج��راءات حمكم��ة التميي��ز للنظ��ر يف ق��رار االإحالة: اإج��راءات حمكم��ة التميي��ز للنظ��ر يف ق��رار االإحالة: 

تنعق��د حمكم��ة التميي��ز بهيئ��ة م��ن ثالث��ة اأع�ش��اء عل��ى االقل.   -
ت�ش��در قراره��ا خ��الل ثالث��ني ي�م��ًا من تاري��خ ورود ملف الدع���ى اإليها.   -

اإذا وافق��ت عل��ى االإحال��ة تق���م بتبلي��غ اأط��راف الدع�ى بذلك.   -
اإذا اأث��ري الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية اأم��ام حمكم��ة التميي��ز اأو حمكم��ة الع��دل العلي��ا فتت���ىل مبا�ش��رة اأم��ر الب��ت يف االإحالة.   -

اإر�ش��ادات الإدارة النقا�ض:
ن�ش��ت امل��ادة 106 م��ن الد�ش��ت�ر االأردين عل��ى اأن��ه " تطب��ق املحاك��م ال�ش��رعية يف ق�شائه��ا اأح��كام ال�ش��رع ال�ش��ريف"، وبالت��ايل 
الن�ش��ض ال�اردة يف قان�ن االأح�ال ال�ش��خ�شية امل�ش��تمدة من ال�ش��رع ال�ش��ريف تتمتع بقد�ش��ية وغري قابل للنقا���ض، اأما الن�ش��ض 
امل�ش��تمدة م��ن الفق��ه اأو القان���ن ال��شع��ي ال تتمت��ع بحماي��ة خا�ش��ة وبالت��ايل يج��ب ان تخ�ش��ع ملبدئ��ي �ش��م� الد�ش��ت�ر  وال�ش��رعية ، 
اأي اأنه��ا ال تخال��ف اأح��كام الد�ش��ت�ر اأو االإتفاقي��ات الدولي��ة  املعني��ة بحق���ق االإن�ش��ان الت��ي مت امل�شادق��ة عليه��ا ح�ش��ب االأ�ش���ل م��ن 

االأردن. قبل 
مثال:

ن���ض امل��ادة 297 م��ن قان�ن االأح���ال ال�ش��خ�شية امل�ؤقت:
" اإذا ت���يف �ش��خ�ض ول��ه اأوالد اب��ن وق��د م��ات ذل��ك االب��ن قبل��ه اأو مع��ه وجب الأحفاده ه���ؤالء يف ثلث تركت��ه و�شية باملقدار وال�ش��روط 

التالية:
اأ. تك���ن ال��شي��ة ال�اجب��ة مبق��دار ح�شته��م مم��ا يرث��ه اأب�ه��م ع��ن اأ�شل��ه املت���يف عل��ى فر���ض م���ت اأبيه��م اإث��ر وف��اة اأ�شل��ه املذك���ر 

عل��ى اأن ال يتج��اوز ذل��ك ثل��ث الرتكة. 
د. تك���ن ال��شي��ة الأوالد االب��ن والأوالد اب��ن االب��ن واإن ن��زل واح��دا اأو اأك��ر للذك��ر مث��ل ح��ظ االأنثي��ني يحج��ب كل اأ�ش��ل فروع��ه دون 

ف��رع غ��ريه وياأخ��ذ كل ف��رع ن�شي��ب اأ�شله فقط."
بداي��ة جت��در االإ�ش��ارة اإىل اأن ال��شي��ة ال�اجب��ة م��ن امل�ش��ائل اخلالفي��ة يف الفق��ه االإ�ش��المي،  فق��د ذه��ب جمه���ر العلم��اء م��ن 
احلنفي��ة واملالكي��ة وال�ش��افعية واحلنابل��ة اإىل اأّن ال��شي��ة م�ش��تحبة يف االأ�ش��ل، وجت��ب عل��ى َم��ن علي��ه دي��ن، اأو عن��ده وديع��ة وال 
بين��ة علي��ه، اأو علي��ه ح��ّق م�ش��تحق هلل كال��زكاة، وذه��ب داود واب��ن ح��زم الظاهري��ان والزه��ري، وحك��ي ع��ن م�ش��روق وطاوو���ض 
واإيا���ض وقت��ادة واب��ن جري��ر وغريه��م م��ن الفقه��اء اإىل اأّن ال��شي��ة واجب��ة لالأقرب��ني غ��ري ال�ارث��ني  ]امل��ش���عة الفقهي��ة الك�يتي��ة، 
��ُة ِلْلَ�اِلَدْيِن َوااْلأَْقَرِبنَي  يَّ ا اْلَ��شِ ��َر اأََحَدُك��ُم امْلَ��ْ�ُت اإِْن َتَرَك َخ��رْيً َذا َح�شَ 224/43-226[، وق��د ا�ش��تدّل�ا بق�ل��ه تع��اىل:  ﴿ ُكِت��َب َعَلْيُك��ْم اإِ
ِق��نَي﴾ ]البق��رة: 180[، وباخل��رب ال���ارد ع��ن اب��ن عم��ر، ر�ش��ي اهلل عنهم��ا، ق��ال: ق��ال ر�ش���ل اهلل، �شّل��ى  ��ا َعَل��ى امْلُتَّ ِبامْلَْع��ُروِف َحقًّ
ْت  ُت��ُه ِعْن��َدُه َمْكُت�َب��ٌة« َق��ال اْب��ُن ُعَم��َر: َم��ا َم��رَّ يَّ الَّ َوَو�شِ ��ى ِفي��ِه َيِبي��ُت َث��اَلَث َلَي��اٍل اإِ اهلل علي��ه و�ش��ّلم: »َم��ا َح��قُّ اْم��ِرٍئ ُم�ْش��ِلٍم َل��ُه �َش��ْيٌء ُي��شَ
ِت��ي ]�شحي��ح م�ش��لم، كت��اب ال��شي��ة، ب��اب  يَّ الَّ َوِعْن��ِدي َو�شِ ُ َعَلْي��ِه َو�َش��لََّم، َق��ال َذِل��َك اإِ لَّ��ى اهللَّ ، �شَ ِ َعَل��يَّ َلْيَل��ٌة ُمْن��ُذ �َش��ِمْعُت َر�ُش���ل اهللَّ
حّدثن��ا اأب��� خيثم��ة[، وقال���ا: ن�ش��خت ال��شي��ة لل�الدي��ن واالأقرب��ني ال�ارث��ني وبقي��ت فيمن ال يرث من االأقربني، وقال اجلمه�ر ُن�ش��خ 
َة ِلَ�اِرٍث« ]�ش��ن ابن ماجه، كتاب  يَّ ال�ج�ب وبقي اال�ش��تحباب يف حق َمن ال يرث، وا�ش��تدّل�ا بق�له، �شّلى اهلل عليه و�ش��ّلم: »اَل َو�شِ

ال��شاي��ا، ب��اب ال و�شي��ة ل���ارث، و�شحح��ه االألب��اين[.
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واعتم��ادا عل��ى م��ا تق��دم، ومب��ا اأن املذاه��ب الفقهي��ة االأربع��ة مل تاأخ��ذ به��ا، ف��ان قي��ام امل�ش��رع االأردين باإدخ��ال ال��شي��ة ال�اجب��ة 
عل��ى قان���ن االأح���ال ال�ش��خ�شية م��ن ب��اب اإ�شاف��ة العدي��د م��ن االح��كام التف�شيلي��ة وبالتايل ا�شبحت اأح��كام هذا القان�ن م�ش��تمدة 
م��ن ال�ش��ريعة االإ�ش��المية مبذاهبه��ا املعت��ربة دون االلت��زام مبذه��ب بعينه على اأ�شا���ض االإختيار القائم على رجح��ان الدليل وحتقيق 
امل�شلح��ة الظاه��رة املتفق��ة م��ع مقا�ش��د ال�ش��ريعة ومب��ا يتف��ق وحاج��ة الع�ش��ر وتط���ر الزم��ان. وتتلخ���ض احلكم��ة يف اي��راد ن���ض 
عل��ى ال��شي��ة ال�اجب��ة يف قان���ن االأح���ال ال�ش��خ�شية بان��ه ق��د مي�ت ال�لد يف حياة اأبيه اأو اأّمه، ول� عا���ض اإىل م�تهما ل�رث منهما، 
ولكّن��ه م��ات قبلهم��ا اأو قب��ل اأحدهم��ا، فانف��رد بامل��رياث اإخ���ة املت�فى، و�شار اأوالده يف فقر وحاجة، بينما اأعمامهم يك�ن�ن يف �ش��عة 
��ة اأبيه��م عل��ى اأاّل تزي��د ع��ن الثل��ث،  م��ن العي���ض، ب�ش��بب م���ت اأبيه��م املبك��ر، ف��كان م��ن الع��دل واالإن�ش��اف اإعط��اء االأحف��اد م��ن ح�شّ

اإال مب�افق��ة ال�رثة.
وبالت��ايل، ف��ان ال��شي��ة ال�اجب��ة م�شدره��ا الفق��ه ولي���ض اأح��كام ال�ش��رع ال�ش��ريف؛ وهن��اك ف��رق وا�ش��ح وكب��ري ب��ني م�شطل��ح 
ل م��ن عن��د اهلل تع��اىل، اأم��ا الفق��ه فه�  "اح��كام ال�ش��رع ال�ش��ريف" وم�شطل��ح "الفق��ه االإ�ش��المي"؛ وه��� اأن ال�ش��ريعة ه��ي الدي��ن املَُن��َزّ

فه��م املجتهدي��ن لتل��ك ال�ش��ريعة.
املحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا امل�شري��ة 

الدع���ى رق��م 8 ل�ش��نة 17 ق�شائي��ة املحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا "د�ش��ت�رية"
مب��ادئ احلكم

 وحي��ث اإن ق�ش��اء املحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا مط��رد عل��ى اأن م��ا ن���ض علي��ه الد�ش��ت�ر يف مادت��ه الثاني��ة - بع��د تعديله��ا يف �ش��نة 
1980 - م��ن اأن مب��ادئ ال�ش��ريعة االإ�ش��المية ه��ي امل�ش��در الرئي�ش��ي للت�ش��ريع، اإمن��ا يتمخ���ض ع��ن قي��د يج��ب عل��ى كل م��ن ال�ش��لطتني 
الت�ش��ريعية والتنفيذي��ة اأن تتح��راه وتن��زل علي��ه يف ت�ش��ريعاتها ال�ش��ادرة بع��د ه��ذا التعدي��ل - وم��ن بينه��ا اأح��كام الق��رار رق��م 113 
ل�ش��نة 1994، املف�ش��ر بالق��رار رق��م 208 ل�ش��نة 1994 املطع���ن عليهم��ا - ف��ال يج���ز لن���ض ت�ش��ريعي، اأن يناق���ض االأح��كام ال�ش��رعية 
القطعي��ة يف ثب�ته��ا وداللته��ا، باعتب��ار اأن ه��ذه االأح��كام وحده��ا ه��ي الت��ي يك���ن االجته��اد فيه��ا ممتنع��ا، الأنه��ا متث��ل م��ن ال�ش��ريعة 

االإ�ش��المية مبادوؤه��ا الكلي��ة، واأ�ش�له��ا الثابت��ة الت��ي ال حتتم��ل تاأوي��اًل اأو تبدي��اًل.
وم��ن غ��ري املت�ش���ر بالت��ايل اأن يتغ��ري مفه�مه��ا تبع��ًا لتغ��ري الزم��ان وامل��كان، اإذ ه��ي ع�شي��ة عل��ى التعديل، وال يج�ز اخل��روج عليها، 
اأو االلت���اء به��ا ع��ن معناه��ا. وتن�ش��ب والي��ة املحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا يف �ش��اأنها، عل��ى مراقب��ة التقي��د به��ا، وتغليبه��ا عل��ى كل 
قاع��دة قان�ني��ة تعار�شه��ا. ذل��ك اأن امل��ادة الثاني��ة م��ن الد�ش��ت�ر، تق��دم عل��ى ه��ذه الق�اعد، اأح��كام ال�ش��ريعة االإ�ش��المية يف اأ�ش�لها 
ومبادئه��ا الكلي��ة، اإذ ه��ي اإطاره��ا الع��ام، وركائزه��ا االأ�شيل��ة الت��ي تفر���ض متطلباته��ا دوم��ًا مب��ا يح���ل دون اإق��رار اأي��ة قاع��دة 
قان�ني��ة عل��ى خالفه��ا؛ واإال اعت��رب ذل��ك ت�ش��هيًا واإن��كارًا مل��ا عل��م م��ن الدي��ن بال�ش��رورة. وال كذل��ك االأح��كام الظني��ة غ��ري املقط���ع 
بثب�ته��ا اأو بداللته��ا اأو بهم��ا مع��ا، ذل��ك اأن دائ��رة االجته��اد تنح�ش��ر فيه��ا، وال متت��د ل�ش���اها، وه��ي بطبيعته��ا متط���رة تتغ��ري 
بتغ��ري الزم��ان وامل��كان، ل�شم��ان مرونته��ا وحي�يته��ا، ومل�اجه��ة الن���ازل عل��ى اختالفه��ا، تنظيما ل�ش��ئ�ن العباد مبا يكف��ل م�شاحلهم 
املعت��ربة �ش��رعًا، وال يعط��ل بالت��ايل حركته��م يف احلي��اة، عل��ى اأن يك���ن االجته��اد دوم��ًا واقع��ا يف اإط��ار االأ�ش���ل الكلي��ة لل�ش��ريعة مب��ا 
ال يجاوزه��ا؛ ملتزم��ا �ش�ابطه��ا الثابت��ة، متحري��ا مناه��ج اال�ش��تدالل عل��ى االأح��كام العملي��ة، والق�اع��د ال�شابط��ة لفروعه��ا، كاف��ال 

�ش���ن املقا�ش��د العام��ة لل�ش��ريعة مب��ا تق���م علي��ه م��ن حف��اظ عل��ى الدي��ن والنف���ض والعق��ل والعر���ض وامل��ال29. 

29. http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html
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ــع  ــار عــن الدف ــد مــن أخذهــا بعيــن االعتب المحــور الســابع: معاييــر ال ب
ــتورية  ــدم الدس بع

هن��اك جمل��ة م��ن املعاي��ري واملح��ددات الت��ي يج��ب اأخذه��ا بع��ني االعتب��ار عن��د اتب��اع طري��ق الدف��ع الفرع��ي ل�شال��ح ق�شاي��ا حق���ق 
االإن�ش��ان واعتب��ار الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية اأح��د ا�ش��كال التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي الت��ي ميك��ن العمل عليه��ا يف هذا االإطار، ولعل هذه 

ال�ش�اب��ط ت�ش��كل ع�ام��ل لفح���ض �ش��ل�ك ه��ذا الطري��ق كاآلي��ة م��ن اآلي��ات التقا�ش��ي االإ�ش��رتاتيجي، وه��ي عل��ى النح��� التايل: 

اوال: أن يكون الدفع جديا

املحكم��ة الت��ي يب��دي اأمامه��ا الدف��ع والت��ي تنظ��ر م��ش���ع الدع���ى االأ�شلي��ة ه��ي الت��ي تق��در جدي��ة الدف��ع اأو ع��دم جديت��ه، مل ي�ش��ع 
امل�ش��رع معي��ارًا حا�ش��مًا لك���ن الدف��ع جدي��ا ًم��ن عدم��ه وت��رك االأم��ر بذل��ك ملحكم��ة امل��ش���ع تف�ش��ل في��ه، اإال اأن��ه يج��ب عل��ى املحكمة 

اأن تتحق��ق م��ن اأن��ه ال يق�ش��د بالدف��ع الكي��د اأو اإطال��ة اأم��د التقا�ش��ي ويتح��دد ذل��ك م��ن خ��الل التحق��ق م��ن م�ش��األتني: 
اأن يك���ن الف�ش��ل يف م�ش��األة الد�ش��ت�رية منتج��ًا: اأي اأن يك���ن القان���ن اأو النظ��ام املطع���ن يف د�ش��ت�ريته مت�ش��ال مب��ش���ع اأي  اأن يك���ن الف�ش��ل يف م�ش��األة الد�ش��ت�رية منتج��ًا: .   .11
اأن يك���ن ه��ذا القان���ن اأو النظ��ام حمتم��ال التطبي��ق عل��ى الن��زاع يف الدع���ى االأ�شلي��ة عل��ى اأي وج��ه م��ن ال�ج���ه، واأن احلك��م 
بع��دم الد�ش��ت�رية �شي�ش��تفيد من��ه �شاح��ب ال�ش��اأن يف الدع���ى املنظ���رة " الدع���ى اال�شلي��ة"، فاإذا ات�ش��ح للمحكمة اأن القان�ن اأو 
النظ��ام املطع���ن بع��دم د�ش��ت�ريته ال يت�ش��ل بالن��زاع املعرو���ض عليه��ا ق��ررت رف���ض الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية وا�ش��تمرت يف نظ��ر 

الدع���ى امل��ش�عي��ة دون التف��ات اإىل امل�ش��األة الد�ش��ت�رية. 
اأن تتحق��ق المحكمة من اأن مطابق��ة القانون اأو النظام للد�شتور تحتمل اختالف وجهات النظ��ر اأي اأن يكون هناك �شبهة  اأن تتحق��ق المحكمة من اأن مطابق��ة القانون اأو النظام للد�شتور تحتمل اختالف وجهات النظ��ر.   .22
يف عدم د�شتورية القانون اأو النظام وال�شك يف�شر يف جانب عدم الد�شتورية عند تقرير مدى جدية الدفع، وق��رار المحكمة 

حكام.  ب�شان الجدية لي���ض نهائيًا من حق �شاحب ال�ش��اأن اأن يطعن فيه بالطرق المقررة للطعن يف االأ
كم��ا ه��� معل���م فاإن��ه ي�ش��رتط الإحال��ة الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية اإىل حمكم��ة امل��ش���ع، اأن يغل��ب علي��ه احلك��م بع��دم د�ش��ت�رية الن���ض 
الت�ش��ريعي املطع���ن في��ه ب�ا�ش��طة املحكم��ة الد�ش��ت�رية، وه��� م��ا يطل��ق علي��ه ""اأال يك���ن الدف��ع جم��ردًا م��ن �شف��ة اجلدي��ةاأال يك���ن الدف��ع جم��ردًا م��ن �شف��ة اجلدي��ة""، اأي 

رجح��ان احلك��م بع��دم د�ش��ت�رية الن���ض الت�ش��ريعي.
وه��ذا ال�ش��رط ن�ش��ت علي��ه الفق��رة الثاني��ة م��ن امل��ادة )60( م��ن الد�ش��ت�ر االأردين لع��ام 1952 يت�ش��ح مم��ا تق��دم ب��اأن االأم��ر ي��رتك 

ملحكم��ة امل��ش���ع ال�ش��لطة التقديري��ة يف تقدي��ر جدي��ة الدف��ع من عدمه. 

 ق�ش��ت املحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا امل�شري��ة ب��اأن الق�ش��د م��ن جدي��ة الدف��ع ه��� وج���د دالئ��ل تق���م معه��ا �ش��بهة ق�ي��ة 
عل��ى خمالف��ة الن���ض املطع���ن في��ه الأح��كام الد�ش��ت�ر، واأن تقدي��ر تل��ك ال�ش��بهة ال يدخ��ل يف اخت�شا���ض قا�ش��ي امل��ش�ع 
وح��ده، واإمن��ا يع���د االأم��ر يف النهاي��ة اإىل املحكم��ة الد�ش��ت�رية لتق���ل لكمته��ا يف تل��ك ال�ش��بهة لتقري��ر م��دة �شحته��ا اأو 
ف�ش��ادها. كم��ا ق�ش��ي "اأن تقدي��ر حمكم��ة امل��ش���ع جدي��ة املطاع��ن امل�جه��ة اإلي��ه ه��� مم��ا يدخ��ل يف �ش��لطتها التقديري��ة 
الت��ي تبا�ش��ر م��ن خالله��ا ن�ع��ًا م��ن التقيي��م املبدئ��ي مل�شم���ن ه��ذه املطاع��ن و�ش��المة اأ�ش�ش��ها، ف��اإذا مل تق��ل حمكم��ة 
امل��ش���ع كلمته��ا يف �ش��اأن جديته��ا، دل ذل��ك عل��ى نفيه��ا تل��ك اجلدي��ة الت��ي يع��د ت�ش��ليمها به��ا، �ش��رطًا اأولي��ًا الت�ش��ال 

الدع���ى الد�ش��ت�رية باملحكم��ة الد�ش��ت�رية العلي��ا. 
الق��رار رق��م 76 ل�ش��نة 2007، مت�ف��ر عل��ى الراب��ط التايل:

[http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-76-Y29.html] 
last visited 11 Feb 2021. 
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 ثانيا: الشروط الواجب توافرها لتحقيق شرط جدية الدفع

اع��رتف امل�ش��رع الد�ش��ت�ري االأردين مب�ج��ب الفق��رة الثاني��ة م��ن امل��ادة 60 م��ن الد�ش��ت�ر لالأف��راد املتقا�ش��ني بحقه��م يف الدف��ع 
بع��دم د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالأنظم��ة الناف��ذة، اإال اأن��ه ح��ق مقي��د ب�شرورة املرور ع��رب حمكمة امل��ش���ع للبت يف جدية الدفع املثار يف 
الق�شي��ة املعرو�ش��ة اأمامه��ا، ف��اإذا تب��ني له��ا جديت��ه اأوقف��ت النظ��ر يف الدع�ى ورفعت الدفع اإىل حمكم��ة التمييز، وهذه االأخرية اأي 
حمكم��ة التميي��ز تق���م بدروه��ا يف الب��ت يف جديت��ه م��ن جدي��د وحتي��ل الدف��ع اجل��دي اإىل املحكم��ة الد�ش��ت�رية. واإذا م��ا اأث��ري الدف��ع 

اأم��ام حمكم��ة التميي��ز اأو املحكم��ة االإداري��ة فتت���ىل مبا�ش��رة اأم��ر البت يف االإحالة.
يت�ش��ح مم��ا تق��دم ب��اأن امل�ش��رع الد�ش��ت�ري االأردين ق��د اأخ��ذ مبرحلت��ني للجدي��ة مي��ر بهم��ا الدف��ع اأم��ام اأول جه��ة )حمكم��ة )حمكم��ة 
امل��ش���ع( امل��ش���ع( ث��م اأم��ام اجله��ة العلي��ا املكلف��ة ح�شري��ًا باالإحال��ة )حمكم��ة التميي��ز()حمكم��ة التميي��ز( عل��ى املحكم��ة الد�ش��ت�رية للب��ت يف د�ش��ت�ريته، 

م��ع االخ��ذ بع��ني االعتب��ار اإذا اث��ري ه��ذا الدف��ع ام��ام حمكم��ة الع��دل العلي��ا وحمكم��ة التميي��ز تب��ت باالإحال��ة مبا�ش��رة. 
اأن يك���ن القان���ن اأو النظ��ام املطع���ن في��ه ينطب��ق عل��ى الن��زاع حم��ل الدع���ى امل��ش�عي��ة:اأن يك���ن القان���ن اأو النظ��ام املطع���ن في��ه ينطب��ق عل��ى الن��زاع حم��ل الدع���ى امل��ش�عي��ة: م��ن اأج��ل تف��ادي تكاث��ر الدف���ع 
بع��دم الد�ش��ت�رية، وم��ا ق��د يرتت��ب عن��ه م��ن تعطي��ل للمحاك��م للف�ش��ل يف الدع��اوى االأ�شلي��ة، وحفاظ��ًا على االأم��ن القان�ين، 
ي�ش��رتط لقب���ل الدف��ع بع��دم د�ش��ت�رية ن���ض ت�ش��ريعي )قان���ن اأو نظ��ام( اأن يك���ن ذي �شل��ة بالنزاع املعرو�ض عل��ى الق�شاء، 
اأو اأن يك���ن واج��ب التطبي��ق عل��ى م��ش���ع الدع���ى. وعلي��ه فاإن��ه ال يج���ز اإث��ارة الدف��ع اإال عل��ى الن���ض ال��ذي يك���ن حم��ل 

التطبي��ق يف الدع���ى االأ�شلي��ة30.
بينم��ا ذه��ب امل�ش��رع الفرن�ش��ي مب�ج��ب امل��ادة 23 م��ن القان���ن االأ�شا�ش��ي ال�ش��ادر يف 10 دي�ش��مرب 2009 عل��ى اأن يك���ن 
الن���ض الت�ش��ريعي املدف���ع بع��دم د�ش��ت�ريته مطبق��ًا عل��ى الن��زاع املط��روح عل��ى املحكم��ة، وتطبيق��ًا لذل��ك ق�ش��ى جمل���ض 
الدول��ة باأن��ه ال يج���ز اإحال��ة الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية اإىل املجل���ض الد�ش��ت�ري مبا�ش��رة حت��ى ول��� كان الن���ض املطع���ن علي��ه 

قري��ب ج��دًا م��ن الن���ض املطب��ق عل��ى الن��زاع.
الت�ش��ريعي املطع���ن في��ه بالقرين��ة الد�ش��ت�رية: ال يج���ز الدف��ع بع��دم د�ش��ت�رية ن���ض ت�ش��ريعي  الت�ش��ريعي املطع���ن في��ه بالقرين��ة الد�ش��ت�رية:ع��دم متت��ع الن���ض  ع��دم متت��ع الن���ض 
لي��ه امل�ش��رع الفرن�ش��ي، حي��ث  و نظ��ام( �ش��بق جله��ة الق�ش��اء الد�ش��ت�ري اأن ف�ش��ل في��ه، عل��ى غ��رار م��ا ذه��ب اإ )قان���ن اأ
2009، ب�ش��اأن تطبي��ق امل��ادة  10 دي�ش��مرب  �شا�ش��ي ال�ش��ادر يف  23 م��ن القان���ن االأ تق�ش��ي الفق��رة الثاني��ة م��ن امل��ادة 
�ش��باب ومنط���ق  1 م��ن الد�ش��ت�ر، ب��اأال يك���ن الن���ض الت�ش��ريعي، ق��د �ش��بق احلك��م بتطابق��ه م��ع الد�ش��ت�ر، يف اأ -61
الق��رار ال�ش��ادر م��ن املجل���ض الد�ش��ت�ري، يف اإط��ار رقابت��ه ال�ش��ابقة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني، م��ا مل تتغ��ري الظ��روف. 
ع��ادة الدف��ع بد�ش��ت�رية ن���ض ت�ش��ريعي �ش��بق احلك��م بد�ش��ت�ريته م��ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية  اأن �ش��رط ع��دم ج���از اإ
لتمتع��ه باحلجي��ة املطلق��ة عل��ى اعتب��ار اأن قراراته��ا نهائي��ة وغ��ري قابل��ة الأي وج��ه م��ن اأوج��ه الطع��ن وملزم��ة جلمي��ع 

 .31 و فرن�ش��ا ال�ش��لطات بن���ض الد�ش��ت�ر �ش���اء يف االأردن اأ

ثالثا: ضوابط الجدية أمام محكمة الموضوع ومحكمة التمييز

 لق��د و�ش��ع امل�ش��رع الد�ش��ت�ري قي���دًا عل��ى كيفي��ة ممار�ش��ة الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية، تتمثل يف كيفية ممار�ش��ة هذا الدف��ع باالعتماد 
عل��ى جدي��ة الدف��ع، حي��ث اأن��اط باملحاك��م الت��ي اأثري اأمامها درا�ش��ة مدى مطابق��ة مذكرة الدفع لل�ش��روط ال�ش��كلية وامل��ش�عية التي 
حدده��ا امل�ش��رع ل�شح��ة تقدمي��ه، وكذل��ك فح���ض اجلّدي��ة في��ه. وق��د اتخ��ذ امل�ش��رع اأك��ر م��ن �ش���رة اأو �ش��كل جلدي��ة الدف��ع، وذل��ك 

من خالل32. 

30. في�ش��ل �ش��طناي و�ش��ليم حامل��ة، الرقاب��ة الق�شائي��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالنظم��ة ام��ام املحكم��ة الد�ش��ت�رية يف االردن، جمل��ة درا�ش��ات عل���م ال�ش��ريعة والقان���ن، املجل��د 40 الع��دد 2 2013.
31. املنظم��ة العربي��ة للقان���ن الد�ش��ت�ري، الكت��اب ال�ش��ن�ي للمنظم��ة، 2017، مت�ف��ر عل��ى الراب��ط الت��ايل:

[ https://www.idea.int/sites/default/files/publications/-30-06-2017annual-book-acl-AR.pdf] 
32. حم��د ال�ش��اعدي، الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية يف دول��ة االم��ارات العربي��ة املتح��دة درا�ش��ة مقارن��ة، كلي��ة القان���ن، جامع��ة االم��ارات العربي��ة املتح��دة، مت�ف��ر عل��ى الرابط التايل:

[https://scholarworks.uaeu.ac.ae/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=public_law_dissertations] last 
visited 11 Feb 2021. 
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اأواًل: جّدي��ة الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية اأم��ام حمكم��ة امل��ش�ع اأواًل: جّدي��ة الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية اأم��ام حمكم��ة امل��ش�ع 

تعت��رب اآلي��ة الدف��ع بع��دم د�ش��ت�رية ن���ض ت�ش��ريعي اإج��راء يتق��دم ب��ه اأح��د اأط��راف الدع���ى امل��ش�عي��ة املنظ���رة اأم��ام اإح��دى 
حماك��م امل��ش���ع، متكن��ه م��ن امل�ش��اهمة يف تنقي��ح وتطه��ري املنظ�م��ة القان�ني��ة م��ن الت�ش��ريعات املخالف��ة للد�ش��ت�ر، وقد بني امل�ش��رع 
الد�ش��ت�ري يف كل م��ن االأردن وفرن�ش��ا ال�ش��روط واالإج��راءات الت��ي حتك��م عملي��ة الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية اأم��ام املحاك��م، حي��ث 
�ش��مح امل�ش��رع الد�ش��ت�ري يف كال النظام��ني االأردين والفرن�ش��ي ل��كل ط��رف يف دع���ى مدني��ة، جتاري��ة، اإداري��ة، باإث��ارة الدف��ع بع��دم 
د�ش��ت�رية ن���ض ت�ش��ريعي، ي��رى اأن تطبيق��ه ق��د مي���ض بح��ق م��ن حق�ق��ه اأو بحري��ة من احلريات الت��ي كفلها الد�ش��ت�ر، وذلك اأمام اأي 

حمكم��ة م��ن حماك��م الدول��ة عل��ى اخت��الف اأن�اعه��ا ودرجاته��ا.
يت�ش��ح مم��ا تق��دم اأن عملي��ة الدف��ع بع��دم د�ش��ت�رية الن���ض الت�ش��ريعي ال��ذي يدف��ع ب��ه اأح��د اأط��راف الدع���ى اأم��ام قا�ش��ي امل��ش���ع 
اإىل املحكم��ة الد�ش��ت�رية، ال يك���ن ب�ش��كل مبا�ش��ر واإمن��ا يج��ب اأن مي��ر ع��رب مرحل��ة اجلّدي��ة، اأو كم��ا يطل��ق عليه��ا الفق��ه الفرن�ش��ي 
بنظ��ام الت�شفي��ة “Le Filtrge”، فه��ي و�ش��يلة �شروري��ة تعتم��د عليه��ا حمكم��ة امل��ش���ع الإر�ش��ال الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية اإىل 
حمكم��ة التميي��ز يف االأردن وحمكم��ة النق���ض اأو جمل���ض الدول��ة يف فرن�ش��ا، وذل��ك يف ح��ال ت�اف��رت ال�ش��روط املطل�ب��ة يف تق��دمي 
الدف��ع33 . فق��د ن�ش��ت الفق��رة ج/1 م��ن امل��ادة )11( م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية االأردني��ة ل�ش��نة 2012 عل��ى اأن��ه "اإذا وج��دت 
املحكم��ة الناظ��رة للدع���ى اأن القان���ن اأو النظ��ام ال��ذي اأث��ري الدف��ع بع��دم د�ش��ت�ريته واج��ب التطبي��ق عل��ى م��ش���ع الدع���ى واأن 
الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية ج��دي ت�ق��ف النظ��ر يف الدع���ى وحتي��ل الدف��ع اإىل حمكم��ة التميي��ز لغاي��ات الب��ت يف اأم��ر اإحالت��ه اإىل 

املحكم��ة الد�ش��ت�رية". 
وعلي��ه ف��اإن م�ش��األة تقدي��ر جدي��ة الدف��ع مرتوك��ة لقا�ش��ي امل��ش���ع ك�ش��لطة تقديري��ة، فه��� اإن ق��در جدي��ة الدف��ع اأخ��ذ امل��ش���ع 

طريق��ه اإىل املحاك��م العلي��ا، ملحكم��ة التميي��ز يف االأردن وحمكم��ة النق���ض اأو جمل���ض الدول��ة يف فرن�ش��ا34. 

ثاني��ا: جّدي��ة الدف��ع اأم��ام حمكم��ة التمييزثاني��ا: جّدي��ة الدف��ع اأم��ام حمكم��ة التمييز

عندم��ا يث��ار الدف��ع بع��دم د�ش��ت�رية ن���ض ت�ش��ريعي اأم��ام حماك��م امل��ش���ع، فيتع��ني عليه��ا بع��د اأن تتاأك��د م��ن ا�ش��تيفاء الدف��ع 
لل�ش��روط ال�ش��كلية وامل��ش�عي��ة وخا�ش��ة �ش��رط اجلّدي��ة اأن حتيل��ه عل��ى حمكم��ة التميي��ز االأردني��ة م��ن اأج��ل اإع��ادة فح���ض جدي��ة 
الدف��ع بتعم��ق وه��ي يف ذل��ك مبثاب��ة قا�ش��ي اإحال��ة ب��ني حماك��م امل��ش���ع واملحكم��ة الد�ش��ت�رية، كم��ا ق��د يح��دث اأن يث��ار الدف��ع بعدم 
د�ش��ت�رية ن���ض ت�ش��ريعي مبا�ش��رة اأم��ام ه��ذه املحاك��م )التميي��ز الع��دل العلي��ا( الأول م��رة مبنا�ش��بة ق�شي��ة معرو�ش��ة. واإ�ش��دار ق��رار 

مبا�ش��رة باأم��ر الدف��ع. 

تطبيق��ات حمكم��ة التميي��ز االردني��ة للف�ش��ل يف اجلدي��ة 
�ش��در ق��رار ع��ن حمكم��ة التميي��ز اعت��رب م�ش��األة جدي��ة الدف��ع مت�اف��رة. فق��د �ش��بق وق��دم اأم��ام حمكم��ة امل��ش���ع دفع��ًا 
متعلق��ًا بع��دم د�ش��ت�رية االنتخ��اب رق��م )25( ل�ش��نة 2012، وعندم��ا نظرت��ه حمكم��ة امل��ش���ع والت��ي كان��ت يف ه��ذا 
الدف��ع حمكم��ة اال�ش��تئناف، ق��ررت حمكم��ة اال�ش��تئناف وق��ف ال�ش��ري باإج��راءات الدع���ى واإحال��ة الدف��ع اإىل حمكم��ة 
التميي��ز وذل��ك بع��د اأن وج��دت اأن م��ا اأ�ش��ار اإلي��ه امل�ش��تدعي م��ن اأ�ش��باب يف مذك��رة الدف��ع ي�ش��كل اأ�شا�ش��ًا جدي��ًا ي��ربر 
رفع��ه اإىل املحكم��ة الد�ش��ت�رية. ونالح��ظ هن��ا اأن ق��رار حمكم��ة امل��ش���ع بتقدي��ر جدي��ة الدف��ع ق��د ج��اء معتم��دًا ب�ش��كل 
اأ�شا�ش��ي عل��ى م��ا ورد يف مذك��رة الدف��ع، مبعن��ى اأن املذك��رة التف�شيلي��ة املقدم��ة واملت�شمن��ة لكاف��ة ال�ش��روط املتطلب��ة 
قان�ن��ًا كان��ت اأ�شا�ش��ًا يف اعتب��ار جدي��ة الدف��ع مت�اف��رًا بنظ��ر حمكمة امل��ش���ع، وميكن الق�ل باأن حمكم��ة امل��ش�ع على 
الرغ��م م��ن اأنه��ا مل ت�ش��بب قراره��ا ب�ش��كل واٍف م��ن ناحي��ة ت�اف��ر اجلدي��ة اإال اأنه��ا ق��د اعتمدت به��ذا اخل�ش����ض معيار 

ت�اف��ر ال�ش��روط القان�ني��ة املطل�ب��ة يف الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية لتحك��م بت�اف��ر اجلدي��ة.

33. زي��د الكي��الين، الطع��ن يف د�ش��ت�رية الق�ان��ني، درا�ش��ة مقارن��ة، اطروح��ة ماج�ش��تري، جامع��ة النج��اح، 2012. 
34.  نفي���ض مدان��ات، تعلي��ق عل��ى امل��ادة )60( فق��رة 2 م��ن الد�ش��ت�ر االأردين بع��د تعدي��ل ع��ام 2011، م�ق��ع عم���ن، 2019/5/13، مت�ف��ر عل��ى الراب��ط التايل :

[https://www.ammonnews.net/article/458469] last visited 11 Feb 2021.
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وبع��د اأن مت��ت االإحال��ة م��ن حمكم��ة امل��ش���ع اإىل حمكم��ة التميي��ز ال�ش��تكمال اإج��راءات اإحال��ة الطع��ن اإىل املحكم��ة 
الد�ش��ت�رية ت��شل��ت حمكم��ة التميي��ز بقراره��ا رق��م 2013/1794 ال�ش��ادر بتاري��خ 2013/5/22 اأن �ش��روط اإحال��ة 
الطع��ن اإىل املحكم��ة الد�ش��ت�رية متحقق��ة وذل��ك جلدي��ة الطع��ن وت�ف��ر امل�شلح��ة واأن اأ�ش��بابه ت�ح��ي بظاهره��ا وج���د 

�ش��بهة د�ش��ت�رية وق��ررت بالنتيج��ة اإحال��ة الطع��ن اإىل املحكم��ة الد�ش��ت�رية للف�ش��ل في��ه.
ونالح��ظ اأن خال�ش��ة احلك��م ال�ش��ادر ع��ن حمكم��ة التميي��ز والقا�ش��ي باإحال��ة الدف��ع اإىل املحكم��ة الد�ش��ت�رية ق��د بن��ي 

ب�ش��كل اأ�شا�ش��ي على ت�افر �ش��رطني هما:
ت�اف��ر �ش��رط امل�شلح��ة، وه��� �ش��رط م�ش��تقل متام��ًا عن �ش��رط جدية الدفع.  -

ت�اف��ر جدي��ة الدف��ع، وه��� م��ا ع��رّب عن��ه القرار من خالل ت�افر اأ�ش��باب ت�حي بظاهرها اإىل وج�د �ش��بهة د�ش��ت�رية.  -

ويف ق��رار اآخ��ر �ش��ادر ع��ن حمكم��ة التميي��ز اعت��رب م�ش��األة جدي��ة الدف��ع غ��ري مت�اف��رة، ويف ق��رار اآخ��ر �ش��ادر ع��ن حمكم��ة التميي��ز اعت��رب م�ش��األة جدي��ة الدف��ع غ��ري مت�اف��رة، حي��ث �ش��بق وق��ّدم اإىل حمكم��ة 
�شل��ح حق���ق العقب��ة دفع��ًا بع��دم د�ش��ت�رية الفق��رة )اأ( م��ن امل��ادة )5( م��ن قان���ن املالك��ني وامل�ش��تاأجرين رق��م )22( 
لع��ام 2011 ب�شفته��ا حمكم��ة امل��ش���ع الناظ��رة للن��زاع االأ�شل��ي، وبع��د اأن بح��ث قا�ش��ي امل��ش���ع للدف��ع اأ�ش��در ق��رار 
باإيق��اف النظ��ر يف الدع���ى االأ�شلي��ة واإحال��ة الدف��ع اإىل حمكم��ة التميي��ز للب��ت يف اأم��ر اإحالت��ه اإىل املحكم��ة الد�ش��ت�رية 
ومل يتن��اول ق��راره اأب��دًا م�ش��األة ت�اف��ر اأو ع��دم ت�اف��ر جدي��ة الدف��ع، وبع��د اأن مت��ت اإحالت��ه اإىل حمكم��ة التميي��ز ق��ررت 
املحكم��ة يف اأوىل قراراته��ا ذات ال�شل��ة بالرقاب��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني رف���ض اإحال��ة ه��ذا الدف��ع اإىل املحكم��ة 
الد�ش��ت�رية بحج��ة اأن جمي��ع االأ�ش��باب الت��ي وردت يف الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية ال تنط���ي عل��ى اجلدي��ة املطل�ب��ة قان�ن��ًا 

وال تخ��رج جميعه��ا م��ن حي��ث النتيج��ة ع��ن ك�نه��ا كالم��ًا مر�ش��اًل.
وا�ش��تندت يف ه��ذا الق���ل اإىل م�ش��األتني رئي�ش��يتني هم��ا:

خل��� الق��رار ال�ش��ادر ع��ن حمكم��ة ال�شل��ح واملن���ه عن��ه �ش��ابقًا م��ن الت�ش��بيب، حي��ث مل ي��رد في��ه ذك��ر مل�ش��تلزمات  خل��� الق��رار ال�ش��ادر ع��ن حمكم��ة ال�شل��ح واملن���ه عن��ه �ش��ابقًا م��ن الت�ش��بيب، -   -
ومتطلب��ات امل��ادة )11( م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية، كم��ا وخ��ال م��ن بي��ان اجلدي��ة يف الطل��ب واقتن��اع املحكم��ة 
بذل��ك. م��ع الت�ش��ديد عل��ى اأن��ه كان يتع��ني عل��ى حمكم��ة امل��ش���ع اأن تلت��زم بذل��ك وت�ش��بب قراره��ا متهي��دًا ل�ق��ف 

النظ��ر يف الدع���ى واإحال��ة الدف��ع اإىل حمكم��ة التميي��ز.
ع��دم ت�اف��ر �ش��رط م�شلح��ة الطاع��ن يف ا�ش��تبعاد القان���ن املطع���ن ب��ه وع��دم ك���ن اأ�ش��باب الطع��ن جدي��ة، وم���ؤدى  ع��دم ت�اف��ر �ش��رط م�شلح��ة الطاع��ن يف ا�ش��تبعاد القان���ن املطع���ن ب��ه وع��دم ك���ن اأ�ش��باب الطع��ن جدي��ة،-   -
ذل��ك اأن تل��ك االأ�ش��باب بظاهره��ا ال ت�ح��ي ب�ج���د �ش��بهة د�ش��ت�رية تقت�ش��ي اأن تب��دي املحكم��ة الد�ش��ت�رية راأيه��ا في��ه. 

ال�ش��ك يف�ش��ر ل�شال��ح ع��دم الد�ش��ت�ريةال�ش��ك يف�ش��ر ل�شال��ح ع��دم الد�ش��ت�رية

اإذا كانت الت�شريعات ي�شاحبها دائما قرين��ة الد�شتورية وتظ��ل مالزمة لها اإىل اأن تق�شي المحكمة الد�شتورية بعدم د�شتورية 
�شل هو اأن كل ما ي�شدر عن ال�شلطة الت�شريعية من قوانين �شحيح و�شادر بالموافقة للد�شتور، فاإن  الن�ض، وهو ما يعين اأن االأ
كان يف مجال تقدير جدية الدفع ال يجب اأن يتم�شك القا�شي اأو ي�شع يف اإعتباره هذه القرينة، واإنما على العك�ض اإذا ثار �شك 
تي بما ينفيه فاإن ال�شك يف هذه المرحلة يف�شر يف جانب  حول د�شتورية الن���ض ولم ي�شتطع القا�شي ترجيح��ه بما يع�شده اأو ياأ

حوال تقدير مبدئي35.  نه يف كل االأ عدم الد�شتورية، الأ

35.   في�ش��ل �ش��طناي و�ش��ليم حامل��ة، ���ض 625
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المحور الثامن: اإلجراءات المتبعة امام المحكمة الدستورية
تطبيق��ًا لن���ض امل��ادة )11/ج/3( م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية اأن��ه لغاي��ات الب��ت يف اأم��ر اإحال��ة الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية املح��ال 
اإىل حمكم��ة التميي��ز م��ن املحكم��ة الناظ��رة للدع���ى، تنعق��د حمكم��ة التميي��ز بهيئ��ة م��ن ثالث��ة اأع�شاءعل��ى االأق��ل، وت�ش��در قراره��ا 
خ��الل ثالث��ني ي�ًم��ا م��ن تاري��خ ورود الدع���ى اإليه��ا م��ن املحكم��ة الناظ��رة للدع���ى اإذا وافق��ت عل��ى االإحال��ة اأي اإحال��ة الدف��ع بع��دم 

الد�ش��ت�رية اإىل املحكم��ة الد�ش��ت�رية فاإن��ه يج��ب عليه��ا تبلي��غ اأط��راف الدع���ى بذل��ك.

اوال: الخطوات االجرائية 

لة الد�شتورية التي قررت المحكمة الناظ��رة للدعوى اإحالته��ا  نه يجب على محكمة التمييز الف�شل يف م�شاأ يت�شح مما تقدم باأ
اإليه��ا وعلي��ه عل��ى حمكم��ة التمييز اإحال��ة الدف��ع بعدم الد�شتورية اإىل المحكمة الد�شتورية اإذا كان القانون اأو النظام المطعون 

لة الد�شتورية منتجا يف الدعوى املنظ���رة اأمامه��ا. يف د�شتوريته مت�شل بمو�شوع الن��زاع، واأن يكون الف�شل يف م�شاأ
اأما يف حالة ات�شح لمحكمة التمييز اأن القانون اأو النظام المطعون بعدم د�ش��ت�ريته ال تت�شل بالن��زاع المعرو���ض، للمحكمة 

اأن تقرر رف���ض الدفع بعدم الد�شتورية.  
ولقد اعطى القانون لكل من اأط��راف الدعوى اأن يقدم مذكرة اإىل المحكمة الد�شتورية يعر���ض فيها ب�شورة وا�شحة ومحددة 
القانون او النظام الذي اأثير الدفع بعدم د�ش��ت�ريته ونطاق هذا الدف��ع ووجه مخالفة الد�شتور خالل خم�شة ع�شر يومًا م��ن 
بوا�شطة محام  الدعوى  اأط��راف  تقديم مذك��رات  الد�شتورية. هذا ويجب  املحكم��ة  اإىل  اأي  اإليها  االإحال��ة  ق��رار  تبلغه  تاري��خ 

اأ�شتاذ مار���ض المحاماة لمدة خم���ض �شنوات اأو عمل يف وظيفة ق�شائية لمدة مماثلة قبل ممار�شته للمحاماة.
وكاآخر اإج��راء ير�شل رئي���ض المحكمة الد�شتورية ن�شخة من كل ق��رار اإحالة ورد اإىل محكمة التمييز اإىل كل من رئي���ض مجل���ض 
عيان ورئي���ض مجل���ض النواب ورئي���ض الوزارء ولكل منهما اأن يقدم رده على الطعن اإىل المحكمة الد�شتورية خالل ع�شرة  االأ

ت�شليمه. تاريخ  م��ن  اأي��ام 
اإليها من المحاكم خالل مدة ال تتجاوز مائة وع�شرين يومًا من تاريخ  وعلى المحكمة الد�شتورية الف�شل يف الطعن المحال 

اإليها. حالة  االإ ق��رار  ورود 
وبال�شورة  لديها  المقدم  الطعن  يف  للف�شل  �شرورية  تراه��ا  معلومات  و  اأ بيانات  اأي  تطلب  اأن  الد�شتورية  وللمحكمة 
الجل�شة  تاريخ  تذكر  كما  �شبابها  اأ فيها  تذكر  الملك،  با�شم  الد�شتورية  المحكمة  اأحكام  وت�شدر  منا�شبة.  تارها  التي 
دلة الواقعية، ويجب اأن تكون  ورقمها، وقبل كل هذا تبين اأن الجل�شات علنية، ثم يذكر مو�شوع الحجج القانونية واالأ
الجريدة  يف  الد�شتورية  المحكمة  اأحكام  وتن�شر  �شباب،  االأ تلك  على  بناءًا  المحكمة  حكم  تي  ياأ حتى  م�شببة  اأحكامها 

تاريخ �شدورها. يوما من  الر�شمية خالل خم�شة ع�شرة 
وخ��الل عم��ل املحكم��ة الد�ش��ت�رية يت��م احال��ة الطع��ن اىل املكت��ب الفن��ي يف املحكم��ة الد�ش��ت�رية لدرا�ش��ة الطع���ن الت��ي تق��دم بع��دم 

د�ش��ت�رية اأي قان���ن اأو نظ��ام وطلب��ات تف�ش��ري الد�ش��ت�ر وتق��دمي املطالع��ات بخ�ش��شهما36.

ثانيا: إجراءات الفصل في الطعون لدى المحكمة 

يت��م التعام��ل م��ع الطع���ن ل��دى املحكم��ة الد�ش��ت�رية وفق االج��راءات التالية37: 
و  رق��ام مت�شل�ش��لة تاري��خ ورود الطع��ن اأ ع��داد �ش��جل للطع���ن واآخ��ر لطلب��ات التف�ش��ري ي��دون يف كل منهم��ا باأ يج��ري اإ
و طل��ب التف�ش��ري وخال�ش��ة  و طالب��ة التف�ش��ري وخال�ش��ة ع��ن م��ش���ع الطع��ن اأ طل��ب التف�ش��ري وا�ش��م اجله��ة الطاعن��ة اأ

ع��ن االأح��كام والق��رارات وتاري��خ كل منه��ا. 
ليهم��ا يف البن��د الث��اين ويج��ري ت�ش��جيل الطع���ن  �ش��راف عل��ى ال�ش��جلني امل�ش��ار اإ يت���ىل املكت��ب الفن��ي باملحكم��ة االإ
والطلب��ات ح��ال وروده��ا وم��ن ث��م ي�ش��لم املل��ف اإىل رئي���ض املحكم��ة حي��ث يت���ىل املكت��ب بطل��ب من��ه اإج��راء التبليغ��ات 

12/ب( م��ن قان���ن املحكم��ة.  10 و ليه��ا باملادت��ني ) امل�ش��ار اإ
36. وف��ق اح��كام امل��ادة 5 فق��رة ج م��ن تعليم��ات املكت��ب الفن��ي يف املحكم��ة الد�ش��ت�رية ل�ش��نة 2019. 

37.  وفق��ا تعليم��ات اإج��راءات الف�ش��ل يف الطع���ن وطلب��ات التف�ش��ري ال�ش��ادرة ع��ن الهيئ��ة العام��ة للمحكم��ة الد�ش��ت�رية، لع��ام 2014 املن�ش���رة عل��ى ال�شفح��ة رق��م 4781 م��ن اجلري��دة الر�ش��مية. 
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وراق كم��ا يج��ري تزويده��م ب��ردود اخل�ش���م  يج��ري تزوي��د اأع�ش��اء املحكم��ة ب�ش���ر كامل��ة عم��ا يت�شمن��ه املل��ف م��ن اأ
عل��ى الل�ائ��ح املبلغ��ة له��م. 

لي��ه يت���ىل املكت��ب الفن��ي التح�ش��ري للم��ش���ع ول��ه له��ذه الغاي��ة االت�ش��ال باجله��ة ذات العالق��ة  ع��ادة املل��ف اإ يع��د اإ
وراق وم��ن ث��م يحي��ل املل��ف اإىل املحكم��ة بع��د انته��اء امله��ل املح��ددة للردود  و اأ للح�ش���ل عل��ى م��ا يل��زم م��ن اإي�شاح��ات اأ
و  م�ش��ف�عًا بتقري��ر م��ن املكت��ب يح��دد في��ه م��ا مت م��ن اإج��راءات وامل�ش��ائل الد�ش��ت�رية والقان�ني��ة املتعلق��ة بالطع��ن اأ

الطل��ب وراأي املكت��ب فيهم��ا.
و الطل��ب وتعت��رب اجلل�ش��ة مفت�ح��ة اإىل ح��ني الف�ش��ل يف امل��ش���ع. يح��دد رئي���ض املحكم��ة جل�ش��ة لنظ��ر الطع��ن اأ

�ش��ماء االأع�ش��اء امل�ش��اركني وم��ا مت يف اجلل�ش��ة م��ن اإج��راءات  ينظ��م حم�ش��ر ل��كل جل�ش��ة ي��دون في��ه تاري��خ انعقاده��ا واأ
وي�ق��ع م��ن الرئي���ض واالأع�ش��اء احلا�شري��ن ويحف��ظ املح�ش��ر يف املل��ف. 

يج���ز للمحكم��ة ا�ش��تدعاء رئي���ض املكت��ب الفن��ي لت��شي��ح م��ا يتع��ني اإي�شاح��ه م��ن نق��اط واردة يف التقري��ر املق��دم 
م��ن املكت��ب. 

ت�ش��در املحكم��ة اأحكامه��ا بالطع���ن وقراراته��ا بطلب��ات التف�ش��ري وف��ق االأكري��ة املن�ش����ض عليه��ا بامل��ادة التا�ش��عة 
و الق��رار ال�ش��ادر ع��ن  ع�ش��رة م��ن قان���ن املحكم��ة وي�ش��رتط يف املخالف��ة اأن تك���ن �شم��ن النط��اق امل��ش�ع��ي للحك��م اأ

و نق��اط االخت��الف معه��ا.  االأغلبي��ة وعل��ى اأن ال يتج��اوز نقط��ة اأ
تف�ش��ل املحكم��ة م��ن تلق��اء نف�ش��ها يف امل�ش��ائل الفرعي��ة الالزم��ة للف�ش��ل يف الدع���ى كم��ا تف�ش��ل يف كاف��ة املنازع��ات 

املتعلق��ة بتنفي��ذ االأح��كام والق��رارات ال�ش��ادرة عن��ه. 
ت��دون االأح��كام والق��رارات يف �ش��جل خا���ض به��ا وتن�ش��ر يف اجلري��دة الر�ش��مية. 

ن���ن  قا يف  ن���ض  علي��ه  ي��رد  مل  فيم��ا  املدني��ة  املحاكم��ات  �ش���ل  اأ ن���ن  قا يف  ل���اردة  ا ح��كام  واالأ الق�اع��د  تطب��ق 
الد�ش��ت�رية  الدع���ى  طبيع��ة  م��ع  يتعار���ض  ال  ل��ذي  ا بالق��در  وذل��ك  التعليم��ات  ه��ذه  يف  و  اأ الد�ش��ت�رية  املحكم��ة 

ن���ن املحكم��ة.  قا م��ع  و  اأ

ثالثا: الرسوم المالية للتقاضي الدستوري38 

و نظ��ام.  ي�ش��ت�فى ر�ش��م مق��داره خم�ش���ن دين��ارًا م��ن مق��دم الدف��ع بع��دم د�ش��ت�رية اأي قان���ن اأ
2( م��ن ه��ذا النظ��ام عن��د اإحال��ة الدف��ع  ت�ش��ت�يف املحكم��ة الناظ��رة للدع���ى الر�ش��م املن�ش����ض علي��ه يف امل��ادة )

التميي��ز.  الد�ش��ت�رية اىل حمكم��ة  بع��دم 
ي��رد الر�ش��م اإذا تب��ني اأن مق��دم الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية حم��ق يف دفع��ه. 

رابعا: أثر الحكم بعدم الدستورية

القاع��دة بالن�ش��بة لالأح��كام الق�شائي��ة اأنه��ا ترت��ب اآث��ار كا�ش��فة ع��ن املراك��ز القان�ني��ة الت��ي حتميه��ا اأو تقرره��ا م��ن خ��الل اإلغ��اء 
اأو تعدي��ل اأو اإ�ش��تحداث مرك��ز قان���ين وعلي��ه ف��اإن احلك��م يف ه��ذه احلال��ة يك�ش��ف ع��ن املراك��ز القان�ني��ة وميت��د اأث��ره للما�ش��ي 
وامل�ش��تقبل، اأم��ا االآث��ار املن�ش��اأة للمراك��ز القان�ني��ة فيمك��ن ت�ش�ره��ا يف بع���ض املطالب��ات ذات الطبيع��ة اخلا�ش��ة وبالت��ايل يثب��ت 

اأثره��ا من��ذ اإك�ش��اب احلك��م للدرج��ة القطعي��ة والب��دء يف اإج��راءات التنفي��ذ. 
حي��ث ظه��ر اجتاهاي��ن لتحدي��د االأث��ر الزمن��ي للحك��م بع��دم الد�ش��ت�رية يف الفق��ة الد�ش��ت�ري حي��ال ه��ذه امل�ش��األة، االول39  ق��ال 
اأن�ش��اره ب��اأن للحك��م بع��دم الد�ش��ت�رية اأث��رًا مبا�ش��رًا م��ن الي���م الت��ايل لتاري��خ ن�ش��ر احلك��م يف اجلري��دة الر�ش��مية، وبالت��ايل ووفق��ا 
له��ذا االجت��اه ف��اإن احلك��م بع��د الد�ش��ت�رية ال ينطب��ق عل��ى ال�قائ��ع والعالق��ات ال�ش��ابقة عل��ى �ش��دوره اإال اذا كان احلك��م بع��دم 

38 .  نظ��ام ر�ش���م الدف��ع بع��دم الد�ش��ت�رية رق��م )67( ل�ش��نة 2019
39. وم��ن م�ؤي��دي ه��ذا االجت��اه : د. حمم��د ح�ش��نني عب��د الع��ال، القان���ن الد�ش��ت�ري،   دار النه�ش��ة ، القاه��رة، ط1، ���ض162، د. �ش��ليمان حمم��د الطم��اوي ، النظ��م ال�شيا�ش��ية والقان���ن الد�ش��ت�ري، دار الفك��ر العرب��ي، 

ط1، 1998، �ض393. 
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الد�ش��ت�رية متعلق��ًا بن���ض جنائ��ي. اأم��ا املذه��ب الث��اين40  يذه��ب اإىل مقارن��ة احلك��م بع��دم الد�ش��ت�رية باحلك��م الق�شائ��ي م��ن 
حي��ث االأث��ر، حي��ث اأن اأث��ر احلك��م الق�شائ��ي كا�ش��فًا وبالت��ايل ين�ش��رف اأث��ره الكا�ش��ف اإىل املا�ش��ي وامل�ش��تقبل، وينطب��ق ذل��ك 
بال�ش��رورة -ح�ش��ب ه��ذا االإجت��اه- اإىل االأح��كام بع��دم الد�ش��ت�رية، حي��ث اأن احلك��م بع��دم الد�ش��ت�رية يك�ش��ف املخالف��ة الد�ش��ت�رية 
يف الت�ش��ريع حم��ل الطع��ن وبالت��ايل تخت��ل املراك��ز القان�ني��ة الت��ي خ�شعت حلكم الت�ش��ريع غري الد�ش��ت�ري وعليه تن�شرف اآثاره اىل 

تعدي��ل تل��ك املراك��ز وت�شحيحه��ا وفق��ا ملقت�ش��ى الد�ش��ت�ر. 
املحكم��ة  "تخت���ض  عل��ى  تن���ض   59 امل��ادة  ويف  اخلام���ض  الف�ش��ل  االأردين  الد�ش��ت�ر  يف  الد�ش��ت�رية  الن�ش����ض  اإىل  بالرج���ع 
الد�ش��ت�رية بالرقاب��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني واالأنظم��ة الناف��ذة وت�ش��در اأحكامه��ا با�ش��م املل��ك، وتك���ن اأحكامه��ا نهائي��ة وملزم��ة 
جلمي��ع ال�ش��لطات وللكاف��ة، كم��ا تك���ن اأحكامه��ا ناف��ذة باأثر مبا�ش��ر ما مل يحدد احلكم تاريخًا اآخر لنفاذه، وتن�ش��ر اأح��كام املحكمة 

الد�ش��ت�رية يف اجلري��دة الر�ش��مية خ��الل خم�ش��ة ع�ش��ر ي�م��ًا م��ن تاري��خ �شدوره��ا41 .
نالح��ظ م��ن خ��الل الن���ض الد�ش��ت�ري اأخ��ذ امل�ش��رع الد�ش��ت�ري االأردين باالأث��ر الف���ري واملبا�ش��ر لالأح��كام الد�ش��ت�رية م��ن تاري��خ 
�شدروه��ا يف اجلري��دة الر�ش��مية وكاإ�ش��تثناء اأ�ش��ار امل�ش��رع اإىل اإمكاني��ة حتدي��د زم��ن اآخ��ر لنف��اذ احلك��م وعلي��ه ووف��ق املذه��ب الذي 
اتخ��ذه امل�ش��رع االردين يف ن�ش����ض الد�ش��ت�ر فاإن��ه باالإم��كان حتدي��د زم��ن اآخ��ر ل�ش��ريان احلك��م الد�ش��ت�ري، وبعك���ض ذل��ك ف��اإن 

للحك��م الد�ش��ت�ري اأث��رًا مبا�ش��رًا. 
ث��ار احلك��م ال�ش��ادر ع��ن  �ش��ارت اىل اآ 15 م��ن قان���ن املحكم��ة اأ وبالرج���ع اىل قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية جن��د اأن امل��ادة 
املحكم��ة حي��ث ت�ش��در املحكم��ة حكمه��ا يف الطع��ن املق��دم لديه��ا با�ش��م املل��ك، ويك���ن احلك��م ال�ش��ادر عنه��ا نهائي��ا وملزم��ا 

 . 42 جلمي��ع ال�ش��لطات والكاف��ة
ويف ذات ال�ش��ياق اأ�ش��ارت الفق��رة ) ب ( م��ن ذات امل��ادة اإىل يك���ن احلك��م ال�ش��ادر ع��ن املحكم��ة ناف��ذا باأث��ر مبا�ش��ر م��ا مل يح��دد 
احلك��م تاريخ��ا اآخ��ر لنف��اذه ، ف��اإذا ق�ش��ى بع��دم د�ش��ت�رية قان���ن اأو نظ��ام ناف��ذ يعت��رب القان���ن اأو النظ��ام باط��ال م��ن تاري��خ �ش��دور 

احلك��م، واإذا ح��دد احلك��م تاريخ��ا اآخ��ر لنف��اذه فيعت��رب القان���ن اأو النظ��ام باط��ال م��ن التاري��خ املحدد يف احلكم. 
يت�ش��ح اأن امل�ش��رع االأردين اأخ��ذ بقاع��دة االأث��ر الف���ري واملبا�ش��ر للحك��م ال�ش��ادر بع��دم الد�ش��ت�رية وذل��ك كقاع��دة عام��ة واعت��رب 
امل�ش��رع االأردين اأن التاري��خ املعت��رب لرتتي��ب اآث��ار احلك��م ه��� تاري��خ �ش��دور الق��رار م��ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية ولي���ض تاري��خ �ش��درو 

القان���ن غ��ري الد�ش��ت�ري. 
وب��ذات ال�ش��ياق اأك��د عل��ى ه��ذه القاع��دة واالخ��ذ باأث��ر احلك��م ال�ش��ادر ع��ن املحكم��ة لرتتي��ب اآث��ار ع��دم الد�ش��ت�رية حي��ث اأ�ش��ار يف عج��ز 
الفقرة من ذات الفقرة ب باأنه اإذا حدد احلكم تاريخا اخر لنفاذه فاإن القان�ن اأو النظام يعترب باطال من التاريخ الذي يحدده احلكم. 
اإال اأن��ه اأج��از امل�ش��رع ب��اأن حت��دد املحكم��ة تاريخ��ًا اآخ��ر ل�ش��ريان حكمه��ا وه��ذا حت��دده املحكم��ة وف��ق �شالحيته��ا و�ش��لطتها التقديرية 
خ��الل نظ��ر الدع���ى الد�ش��ت�رية. وللمحكم��ة اأن حت��دد اأك��ر م��ن تاري��خ اإذا ق�ش��ي بع��دم د�ش��ت�رية اأك��ر م��ن ن���ض يف القان���ن اأو 
النظ��ام وف��ق م��ا ت��راه منا�ش��بًا 43. اإال اأن القي��د ال���ارد عل��ى �شالحي��ة املحكم��ة خ��الل ممار�ش��ة �ش��لطتها التقديري��ة يف حتدي��د تاريخ 
نف��اذ احلك��م ه��� اإذا م��ا ق��ررت املحكم��ة ع��دم د�ش��ت�رية ن���ض يفر���ض عق�ب��ة فيت��م ت�قي��ف تنفي��ذ االأح��كام امل�ش��تندة اإىل الن���ض 
املق�ش��ي بع��دم د�ش��ت�ريته باالإدان��ة وتنته��ي اآثاره��ا اجلزائي��ة44 . اأم��ا بالن�ش��بة لتطبيق��ات املحكم��ة فاإن��ه مل جن��د اأي حك��م ق�ش��ت 
املحكم��ة بع��دم د�ش��ت�ريته مت اإعم��ال اال�ش��تثناء اخلا���ض بفر���ض عق�ب��ة اأو ا�ش��تخدام املحكم��ة ل�شالحياته��ا يف حتدي��د تاري��خ اآخ��ر 

اأو اأك��ر م��ن تاري��خ للحك��م املق�ش��ي بع��دم د�ش��ت�ريته. 

 40. وم��ن اأن�ش��ار ه��ذا االجت��اه: د. يحي��ى اجلم��ل، الق�ش��اء الد�ش��ت�ري يف م�ش��ر، دار النه�ش��ة العربي��ة، ط 2000، ���ض218، د. رم��زي ال�ش��اعر، النظري��ة العام��ة للقان���ن الد�ش��ت�ري، دار النه�ش��ة العربي��ة، 1983، 
���ض613، د. اإبراهي��م ح�ش��نني، الرقاب��ة الق�شائي��ة عل��ى د�ش��ت�رية الق�ان��ني يف الفق��ه والق�ش��اء، درا النه�ش��ة العربي��ة،2001، ���ض447.

41 امل��ادة 59 من الد�ش��ت�ر االردين
 42. الفق��رة اأ م��ن امل��ادة 15 م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية رق��م 15 ل�ش��نة 2012

43. الفق��رة د م��ن امل��ادة 15 م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية االردني��ة رقم 15 ل�ش��نة 2012. 
44. الفق��رة ج م��ن امل��ادة 15 م��ن قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية االردني��ة رقم 15 ل�ش��نة 2012. 

سؤال للنقاش: 
هل يجوز الطعن بدستورية 

قانون ا�حوال الشخصية؟
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المرفقات:

1. قان���ن املحكم��ة الد�ش��ت�رية.
2. تعليم��ات املكت��ب الفن��ي.

3. تعليم��ات الف�ش��ل.
4. تف�ش��ري رق��م 6-2013 نقاب��ة االئم��ة والعامل��ني.

5. حك��م رق��م 5 ل�ش��نة 2018.
6. حك��م1 جديد 2021.

7. ق��رار التف�ش��ري رق��م 1 �ش��نة 2020.
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1111    

 

  تتععييََُُببثث  ااململننتتبب  ااىىففٍٍْْ  ىىييََححننََتت  ااىىذذضضتتىىررََتت
 ِِ  ــــــبب  ااململببددتتُُــــتت  ااىىععببٍٍتت  مبمبىىججــــــــــِِ  ااهلهلُُئئــااىىصصببددررةة  عع

  22113322((  ىىططْْتت  3333ببّّىىُُ  ااحملحملننََتت  ااىىذذضضتتىىررََتت  ررققٌٌ  ))((  ٍٍِِ  قق1133،،    1133))
 

 

رطااااامر جاااااات الزليصمااااابد  رليصمااااابد المدزاااات النةاااااس ليمؾدماااااخ ال ضااااازد شخ لطاااااةخ  (: 1المااااب ح  

 ب فس الغرش ح الرضمصخ . ( خشلمل ثحب من رب شخ نػرج9113

 

شداااااااادت ليديماااااااابد خاللجااااااااب اد الاااااااادا  ح فااااااااس جااااااااات الزليصماااااااابد الملاااااااابنس  (: 9المااااااااب ح  

 المخؿؿخ أ نبت مب لم ش ل الطصبق عير غصر ذلك: 
 المؾدمخ : المؾدمخ ال ضزد شخ.

 الرئصص :  ئصص المؾدمخ.
 بئحب.الحصئخ اللبمخ : الحصئخ اللبمخ ليمؾدمخ المػديخ من الرئصص خعمصع أعك

 

شةػاااااؤ فاااااس المؾدماااااخ ال ضااااازد شخ مدزااااات فةاااااس شاااااررجم ثااااابلرئصص شزاااااؤل  مااااان  (: 3الماااااب ح  

ماااااا شر خعاااااا   ماااااان الجاااااابؽضصن رزاااااادفر لاااااا شحم الخجاااااارح ال بندنصااااااخ فااااااس مغاااااابل 

ال كاااااابل أخ المؾبماااااابح أخ الزاااااا  شص فااااااس الغبملاااااابد ثمااااااب   ش اااااال عاااااان  مااااااص 

 عػرح ضةخ فس أز مةحب.

ن ث اااارا  ماااان الحصئااااخ اللبمااااخ ثةاااابل  عياااار رةطااااصت شاااازم رلصااااصن الماااا شر خالجاااابؽضص (: 4المااااب ح  

الاااارئصص ثمدعاااات ع ااااد  خفاااااد مااااب جااااد م اااار  فاااااس عاااا خل رػاااادص د خ ااااابئ  

 المؾدمخ. 

 

 شزدلر المدزت النةس المحبم الزبلصخ:   (:5المب ح  

 ر  شم ال عم ال بندنس خالنةس خاإل ا ز ليمؾدمخ. - أ

 ر ااااااااا شم الملبللااااااااابد خال  اضاااااااااابد خا ضزػاااااااااب اد ال بندنصاااااااااخ لياااااااااارئصص - ة

خرؾيصاااااااال الطااااااااداثد ال كاااااااابئصخ فااااااااس ا عزحااااااااب  ال كاااااااابئس ال ضاااااااازد ز 

 األ  نس خالم ب ت.

  اضااااااااخ الللاااااااادت الزااااااااس ر اااااااا م ثلاااااااا م  ضاااااااازد شخ أز  اااااااابندت أخ ن اااااااابم  - ط

 خليجبد رنطصر ال ضزد  خر  شم الملبللبد ثخؿدؾحمب.
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اضااااازخ ؼ المجاااااب ة ال بندنصاااااخ الزاااااس ر ر جاااااب المؾدماااااخ ال ضااااازد شخ فاااااس   -  

  ح عةحب.األؽدبم خال را اد الؿب 

 اؾ ا  مغيخ  خ شخ مخزؿخ ثبل بندت خال كبل ال ضزد ز .  -جـ

 

 شزدلر م شر المدزت النةس المحبم خالؿ ؽصبد الزبلصخ:   (:6المب ح  

 اإلغراف عير المدزت النةس خالغحبز اإل ا ز الزبثع لث . - أ

  ئبضخ رؾرشر مغيخ المؾدمخ ال ضزد شخ .  - ة

للماااااااال الزااااااااس رل اااااااا جب اإلغااااااااراف عياااااااار رة ااااااااصم الةاااااااا خاد خخ غاااااااابد ا - ط

 المؾدمخ ال ضزد شخ أخ الزس رػب ك ثحب أخ ررعبجب.

( ماااااان  19،  11رةنصاااااا محاااااابم  ئااااااصص المؾدمااااااخ الم اااااار ح فااااااس المااااااب رصن   -  

  بندت المؾدمخ ال ضزد شخ  .

 أز محبم أ رذ شدينث ثحب  ئصص المؾدمخ. -جـ

 

خالمةػاااد ح  9113 ريغااار رليصمااابد المدزااات النةاااس لااا ذ المؾدماااخ ال ضااازد شخ لطاااةخ (: 1  الماااب ح

  .  16/3/9113( رب شخ 5949فس ع   الغرش ح الرضمصخ   م  

 

  ااهلهلُُئئتت  ااىىععببٍٍتت
 ىىييََححننََتت  ااىىذذضضتتىىررََتت
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  ((  22002211سسننةة  ))((  لل11ااحلحلككمم  ررققمم  ))
  االلااااددرر  ببااسسمم  صصااححبب  ااجلجلالالللةة  ااململللكك  ععييددااهللهلل  االلثثااننيي  ااببنن  ااحلحلسسنيني  ااململععظظمم  

 ممللكك  ااململممللككةة  ااالالررددننييةة  ااهلهلاامشمشييةة   
 

بالجلسااااااة المنعقاااااادة بر اسااااااة الاااااار يس الساااااايد هشااااااام التااااااب وعضااااااوية السااااااادة، محمااااااد       

محمااااااد علااااااي العالونااااااة، محمااااااد المبيضااااااين، قاساااااام المااااااومني،  ااااااايء حمارنااااااة، د.  الااااااذويت،

  رم مساعدة، محمد المحادين، تغريد حكمت. أ

،   اااااي الطعااااان المقااااادم مااااان الطااااااعن محماااااد أمجاااااد محماااااد أباااااو عيشاااااة، و يلااااام المحاااااامي  

( لسااااااانة 25( مااااااان قاااااااانون التنفياااااااذ رقااااااام )20د.إيااااااااد بطايناااااااة بعااااااادم دساااااااتورية الماااااااادة )

( باااااااداعي أن حكااااااام هاااااااذه 2017( لسااااااانة )29(، حسااااااابما عااااااادلت بالقاااااااانون رقااااااام )2007)

 ( من الدستور. 128/1، 102، 101/1، 6/1ف أحكام المواد )المادة ي ال

بعااااااد االتااااااالع علااااااى سااااااا ر اأورائ المضاااااامومة للملااااااف الااااااوارد ماااااان محكمااااااة التمييااااااء     

( 2020/ت/6، الصااااااااادر بالطلاااااااات رقاااااااام )14/12/2020تنفيااااااااذا  لقرارهااااااااا المااااااااؤر   ااااااااي 

( 25م )( ماااااان قااااااانون التنفيااااااذ رقاااااا20المتضاااااامن إحالااااااة الااااااد ا بعاااااادم دسااااااتورية المااااااادة )

(، إلاااااااى المحكماااااااة 2017( لسااااااانة )29( حسااااااابما عااااااادلت بالقاااااااانون رقااااااام )2007لسااااااانة )

 الدستورية للفصب  يم يتبين: 

لاااااااادا رة تنفيااااااااذ عمااااااااان  16/10/2019أن البنااااااااك االردنااااااااي الكااااااااويتي قاااااااادم بتاااااااااريخ      

بقيماااااااة  27/11/2011ساااااااند تاااااااأمين ديااااااان مقاباااااااب أماااااااوال غيااااااار منقولاااااااة ماااااااؤر   اااااااي 

د الطلاااااات( بمواجهااااااة الماااااادين محمااااااد أمجااااااد محمااااااد أبااااااو مليااااااوني دينااااااار مسااااااتحقة )عناااااا

 (.  29623/2019عيشة وسجلت دعوى تنفيذية برقم )

أصاااااادر ر اااااايس التنفيااااااذ عاااااادة قاااااارارات بعااااااد مباشاااااارتم بااااااإجراءات التنفيااااااذ، وبتاااااااريخ      

ساااااااتقنا ا  لااااااادى محكماااااااة ا، قااااااادم و ياااااااب المطلاااااااوب التنفياااااااذ عليااااااام )المااااااادين( 1/11/2020

 ية تاعناااااااا  بعااااااادة قااااااارارات أصااااااادرها ر ااااااايس التنفياااااااذ، بداياااااااة عماااااااان بصااااااافتها االساااااااتقنا

و صااااااالت محكماااااااة البداياااااااة بصااااااافتها االساااااااتقنا ية بالاااااااد ا الاااااااذي قدمااااااام و ياااااااب )المااااااادين( 

( ماااااان قااااااانون التنفيااااااذ بصاااااايغتها المعدلااااااة بمقتضااااااى 20المتعلااااااق بعاااااادم دسااااااتورية المااااااادة )

 (. 2017( لسنة )29( من قانون التنفيذ المعدل رقم )8المادة )
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أصاااااااادرت محكمااااااااة البدايااااااااة بصاااااااافتها االسااااااااتقنا ية قرارهااااااااا  25/11/2020خ وبتاااااااااري     

( متضااااااااامنا  إحالااااااااة أورائ الااااااااادعوى التنفيذيااااااااة لمحكماااااااااة التميياااااااااء 1675/2020رقاااااااام )

 (. 2020/ت/6التي ُسجب لديها ملف الدعوى التنفيذية والطلت برقم )

( 25( ماااااان قااااااانون التنفيااااااذ رقاااااام )20وجاااااادت محكمااااااة التمييااااااء بااااااأن تعااااااديب المااااااادة )    

( قااااااااد ينطااااااااوي 2017( لساااااااانة )29( بموجاااااااات القااااااااانون المعاااااااادل رقاااااااام )2007لساااااااانة )

علااااااى شاااااابهة دسااااااتورية يتعااااااين معاااااام إحالااااااة الااااااد ا إلااااااى المحكمااااااة الدسااااااتورية  أحالتهااااااا 

 إليها. 

تولااااااات ر اساااااااة محكمتناااااااا تنفياااااااذ اإلجاااااااراءات الوجوبياااااااة المبحاااااااوث عنهاااااااا بالبنااااااادين      
نون المحكماااااااة الدساااااااتورية وتااااااام ( مااااااان قاااااااا12( مااااااان الفقااااااارة )ب( مااااااان الماااااااادة )1،2)

 إرسال نس ة من قرار اإلحالة الصادر عن محكمة التمييء إلى  ب من السادة: 

 ر يس الوزراء  -1                    

 ر يس مجلس اأعيان  -2                    

 ر يس مجلس النواب  -3                    

( والمؤرخاااااااااة 20،19،18اأرقاااااااااام )بمقتضاااااااااى الكتااااااااات المنتهياااااااااة علاااااااااى التاااااااااوالي ب     

 (، 5/1/2021بتاريخ واحد هو )

( والمنتهاااااااااي باااااااااالرقم 12/1/2021ورد  تااااااااااب ر ااااااااايس الاااااااااوزراء الماااااااااؤر   اااااااااي )     

(، المر اااااااااق بااااااااام ماااااااااذ رة ر ااااااااايس دياااااااااوان التشاااااااااريا والااااااااارأي المؤرخاااااااااة  اااااااااي 771)

( 25( مااااااان قاااااااانون التنفياااااااذ رقااااااام )20( والتاااااااي انتهااااااات إلاااااااى أن الماااااااادة )11/1/2021)

 ( تتفق وأحكام الدستور وأسباب الطعن ال ترد عليها. 2007لسنة )

تلاااااات ر اااااايس الااااااوزراء اعتبااااااار مااااااا تضاااااامنتم مااااااذ رة ديااااااوان التشااااااريا والاااااارأي ردا        

( مااااان الفقااااارة )ب( مااااان الماااااادة 2منااااام علاااااى تعااااان الجهاااااة الطاعناااااة تنفياااااذا  لمقاصاااااد البناااااد )

 (. 2012( لسنة )15( من قانون المحكمة الدستورية رقم )12)
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قاااااررت محكمتناااااا اال تفااااااء بماااااا تااااام تقديمااااام مااااان ماااااذ رات ورؤياااااة هاااااذا الطعااااان الماثاااااب 

( مااااااان قاااااااانون المحكماااااااة الدساااااااتورية.  اااااااي 14تااااااادقيقا ، وأللاااااااك عماااااااال  بأحكاااااااام الماااااااادة )

 الموضوع: 

لاااااااادى التاااااااادقيق والمداولااااااااة واسااااااااتظهار النصااااااااوص التشااااااااريعية ألات العالقااااااااة ومااااااااا        

لملاااااااف الااااااادعوى التنفيذياااااااة ومنهاااااااا ماااااااذ رة و ياااااااب تضااااااامنتم ساااااااا ر اأورائ المضااااااامومة 

الجهااااااة الطاعنااااااة المقدمااااااة لمحكمتنااااااا والقاااااارارات الثالثااااااة الصااااااادرة عاااااان محكمااااااة بدايااااااة 

( 21/10/2020( و)8/7/2020تنفياااااااااااذ، بتاااااااااااواريخ ) –عماااااااااااان بصااااااااااافتها االساااااااااااتقنا ية 

 ( يتبين:25/11/2020و )

 

 أوال :   

(  انااااااات تااااااانص  اااااااي 2007ة )( لسااااااان25( مااااااان قاااااااانون التنفياااااااذ رقااااااام )20أن الماااااااادة )  

 الفقرة )أ( منها على ما يلي: 

يكاااااون القااااارار الاااااذي يصااااادره الااااار يس قاااااابال  للطعااااان أماااااام محكماااااة االساااااتقناف خاااااالل  -) أ  

أن جمياااااا القااااارارات التاااااي  اااااان سااااابعة أياااااام تلاااااي تااااااريخ تفهيمااااام او تبليغااااام(، وهاااااذا يعناااااي 

   يصدرها ر يس التنفيذ تقبب الطعن بها لدى محكمة االستقناف.

( 2017( لسااااااانة )29( إياهاااااااا بالقاااااااانون المعااااااادل رقااااااام )20أماااااااا بعاااااااد تعاااااااديب الماااااااادة )    

( مااااان القاااااانون 20( مااااان هاااااذا القاااااانون علاااااى إلغااااااء ناااااص الماااااادة )8 قاااااد نصااااات الماااااادة )

 اأصلي واالستعاضة عنم بالنص التالي: 

 : 20) المادة 

ة بصااااافتها يكاااااون القااااارار الصاااااادر عااااان الااااار يس قاااااابال  للطعااااان أماااااام محكماااااة البدايااااا - أ

االسااااااتقنا ية وأللااااااك خااااااالل ساااااابعة أيااااااام تلااااااي تاااااااريخ تفهيماااااام أو تبليغاااااام إألا تعلااااااق 

 بأحد اأمور التالية:  

 اختصاص الدا رة  ي تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليتم للتنفيذ.  -1  

 ااااااون اأمااااااوال المحجااااااوزة ماااااان اأمااااااوال التااااااي يجااااااوز أو ال يجااااااوز حجءهااااااا او  -2  

 بيعها. 



دليل التقاضي االستراتيجي والدستوري  782020

389 

 
 
 

389 

 الجريدة الرسمية

 ش ص آخر  ي الحجء أو عدم اشترا م.  حق اشتراك أي -3  

 حق الرجحان بين المحكوم لهم.  -4  

 تأجيب أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ.  -5  

 حبس المحكوم عليم أو ر ضم أو تأجيلم.  -6  

( مااااااان 97( أو )28( أو )22القااااااارار الصاااااااادر و اااااااق احكاااااااام أي مااااااان الماااااااواد ) -7  

 هذا القانون. 

 قرار سبق أن أصدره.  رجوع الر يس عن أي -8  

 المنا من السفر.  -9  

 القرار الصادر باإلحالة القطعية  ي العقار.  -10  

القاااااارار الصااااااادر بنتيجااااااة االعتااااااراض المقاااااادم ماااااان غياااااار أتااااااراف الاااااادعوى  -11  

 التنفيذية. ( 

 

( قباااااااب التعاااااااديب  انااااااات تجياااااااء 20إنااااااام واضاااااااح وبجاااااااالء أن الفقااااااارة )أ( مااااااان الماااااااادة )    

س التنفياااااذ أماااااام محكماااااة االساااااتقناف، وقاااااد جااااااءت  لماااااة القااااارار  اااااي الطعااااان بقااااارار ر اااااي

هااااذا الاااانص مطلقااااة والمطلااااق يجااااري علااااى إتالقاااام وقااااد ترتاااات علااااى هااااذا واقااااا أسااااهم إلااااى 

حاااااد بعياااااد  اااااي تاااااأخير وصاااااول صااااااحت الحاااااق إلاااااى حقااااام، اأمااااار الاااااذي تنبااااام لااااام المشااااارع 

لبناااااود  حصااااار حاااااق الطعااااان باااااالقرارات التاااااي يصااااادرها ر ااااايس التنفياااااذ بماااااا نصااااات عليااااام ا

( لسااااانة 29( مااااان قاااااانون التنفياااااذ المعااااادل رقااااام )8اأحاااااد عشااااار التاااااي وردت  اااااي الماااااادة )

(،  مااااااااا أن المشاااااااارع أحساااااااان صاااااااانعا  عناااااااادما جعااااااااب محكمااااااااة البدايااااااااة بصاااااااافتها 2017)

االساااااتقنا ية مرجعياااااة للطعاااااون الموجهاااااة أي قاااااارار مااااان القااااارارات التاااااي يت اااااذها ر اااااايس 

(، باااااادال  ماااااان 20رة )أ( ماااااان المااااااادة )التنفيااااااذ والمحااااااددة بااااااالبنود اأحااااااد عشاااااار ماااااان الفقاااااا

 محكمة االستقناف. 
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 ثانيا : 

( مااااااااااان الدساااااااااااتور لااااااااااايس بينهاااااااااااا وباااااااااااين  128/1، 102، 101/1، 6/1إن الماااااااااااواد ) 

مقاصااااااادها وباااااااين معانيهاااااااا أي اتصاااااااال بالمقاصاااااااد والمعااااااااني التاااااااي يتصاااااااب بهاااااااا الطعااااااان 

الدساااااتوري  الماثاااااب، ولعاااااب مااااان المسااااالتمات المساااااتقرة التاااااي يتفاااااق عليهاااااا الفقااااام والقضااااااء

أن المشاااااااارع يتمتااااااااا بساااااااالطة تقديريااااااااة، يسااااااااتقب بهااااااااا للنهااااااااوض بالمهااااااااام التشااااااااريعية 

مااااااة  المو ولااااااة إلياااااام، اأماااااار الااااااذي ير ااااااده بصااااااالحية ت ولاااااام إجااااااراء المفاضاااااالة والمواء 

باااااااين ال ياااااااارات والبااااااادا ب والوساااااااا ب مساااااااتجيبا  بكاااااااب هاااااااذا لمقتضااااااايات الصاااااااالح العاااااااام، 

وت الموضاااااااوعية التاااااااي تتحااااااادد وضااااااامن هاااااااذا السااااااايائ يتاااااااولى المشااااااارع وضاااااااا الشااااااار

بمقتضااااااها المرا اااااء القانونياااااة التاااااي يتسااااااوى بهاااااا اأ اااااراد أماااااام القاااااانون ويتحقاااااق مبااااادأ 

المسااااااااواة الاااااااذي يقاااااااوم علاااااااى إخضااااااااع جمياااااااا المرا اااااااء القانونياااااااة المتماثلاااااااة لمعاملاااااااة 

قانونيااااااة واحاااااادة،  مااااااا يتحقااااااق مباااااادأ المساااااااواة بتطبيااااااق معاملااااااة قانونيااااااة م تلفااااااة علااااااى 

 نية الم تلفة. المرا ء القانو

 ثالثا : 

إن المشاااااااارع إأل أجاااااااااز لغياااااااار أتااااااااراف الاااااااادعوى التنفيذيااااااااة الطعاااااااان بقاااااااارارات ر اااااااايس   

التنفيااااااذ، إألا  ااااااان أير ماااااان هااااااذه القاااااارارات، يلحااااااق باااااام ضااااااررا ، أو يحرماااااام ماااااان حااااااق  أو 

منفعااااة  مقااااررة لاااام قانونااااا ، إالا أناااام لاااام يحجاااات هااااذا الحااااق عاااان أتااااراف الاااادعوى التنفيذيااااة 

ممارساااااة حاااااق الطعااااان، والمواضااااايا التاااااي يصاااااح الطعااااان بهاااااا، أماااااام  وإنماااااا نظااااام حااااااالت

مرجاااااااا  قضاااااااا ي، هاااااااو محكماااااااة البداياااااااة بصااااااافتها االساااااااتقنا ية بعاااااااد أن  انااااااات محكماااااااة 

االساااااتقناف هاااااي المرجاااااا الم اااااتص بنظااااار الطعااااان بقااااارار ر ااااايس التنفياااااذ، وهاااااو الماااااذهت 

نة ( لساااااا25( ماااااان قااااااانون التنفيااااااذ رقاااااام )20عتنقاااااام المشاااااارع، بتعااااااديب المااااااادة )االااااااذي 

( لسااااااااانة 29( مااااااااان قاااااااااانون التنفياااااااااذ المعااااااااادل رقااااااااام )8( بمقتضاااااااااى الماااااااااادة )2007)

(2017 .) 
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( مااااان قاااااانون التنفياااااذ رقااااام 20وحيااااال أن نعاااااي الجهاااااة الطاعناااااة، باااااأن تعاااااديب الماااااادة )

( لساااااااااانة 29( ماااااااااان القااااااااااانون رقاااااااااام ) 8(، بموجاااااااااات المااااااااااادة )2007( لساااااااااانة )25)

ماااااااان درجااااااااة ماااااااان درجااااااااات  ( أدى إلااااااااى حرمااااااااان أتااااااااراف الاااااااادعوى التنفيذيااااااااة2017)

التقاضاااااااي، إنماااااااا هاااااااو نعاااااااي ماااااااردود ويجاااااااا ي الواقاااااااا القاااااااانوني، لعلاااااااة أن التقاضاااااااي 

 بالدعوى التنفيذية ما يءال على درجتين. 

(، 2007( لساااااااانة )25( ماااااااان قااااااااانون التنفيااااااااذ رقاااااااام )20وحياااااااال أن تعااااااااديب المااااااااادة )   

ال (، 2017( لساااااااانة )29( ماااااااان قااااااااانون التنفيااااااااذ المعاااااااادل رقاااااااام )8بمقتضااااااااى المااااااااادة )

يتضااااااااامن أي تاااااااااأثير علاااااااااى جاااااااااوهر الحقاااااااااوئ للمتقاضاااااااااين بالااااااااادعوى التنفيذياااااااااة أو أي 

مسااااا   بأساساااااياتها، خال اااااا  لماااااا ألهاااات إليااااام و ياااااب الجهاااااة الطاعنااااة  اااااي مذ رتااااام المقدماااااة 

لمحكمتناااااا، وبالتاااااالي  اااااإن التعاااااديب موضاااااوع هاااااذا الطعااااان، بمناااااأى  عااااان م الفاااااة القواعاااااد 

 ( من الدستور. 128ن المادة )( م1رستها الفقرة )أالتي  ةواأحكام الحقا 

 لهذا وبالبناء على ما تقدم نقرر: الحكم برد الطعن .     

( هجريااااااة 1442، العااااااام )ةصاااااادر  ااااااي اليااااااوم الثااااااامن عشاااااار ماااااان شااااااهر جمااااااادى اآلخاااااار

 ( ميالدية. 2021الموا ق لليوم الحادي والثالثين من شهر  انون الثاني لعام )

 

الر يس          عضو                                            عضو                                   

هشام التب                               محمد الذويت    محمد علي العالونة                           

 

عضو عضو                                      عضو                                                   

  ايء جريس الحمارنة                      قاسم المومني                             محمد المبيضين  

 

عضو               عضو                                      عضو                                    

    د. أ رم المساعدة                             تغريد حكمت                             محمد المحادين   
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    ))٢٢٠٠٢٢٠٠))  للسسننةة  ((١١ررققمم  ((ققرراارر  االلتتففسسريري  

        االلصصــــــــااددرر  ععنن  ااحملحملككممــــــــــةة  االلددسستتووررييــــــــــةة

    

اجتمع���������ت الهيئ���������ة العام���������ة للمحكم���������ة الدس���������تورية برئاس���������ة ال���������رئيس 
ال�������دكتور األس�������تاذ منص�������ور الحدي�������دي،  :وعض�������وية الس�������ادةالس�������يد هش�������ام الت�������ل 

نعم���������ان الخطي���������ب ، دمحم ال���������ذويب، دمحم عل���������ي العالون���������ة، دمحم المبيض���������ين، قاس���������م 
   دمحم المحادين.  الدكتور أكرم مساعدة ، فايز حمارنة، المومني،

ر مجل�������س ال�������وزراء المتعل�������ق بطل�������ب تفس�������ير الم�������ادة بن�������اًء عل�������ى ق�������را
) م��������ن الدس��������تور ، والمب��������ين بكت��������اب رئ��������يس ال��������وزراء  المنته��������ي ب��������الرقم ٣٣(
ي ورد لمحكمتن������������ا بالص������������يغة ) وال������������ذ٢٩/٤/٢٠٢٠) الم������������ؤرخ ف������������ي (٩٢٩٩(

  التالية :

) م���������ن الدس���������تور ٥٩) م���������ن الم���������ادة (٢( اس���������تناداً ألحك���������ام الفق���������رة (
مجل����������س ال����������وزراء ، ان يطل����������ب  ) وتعديالت����������ه ق����������رر١٩٥٢األردن����������ي لس����������نة (

  تفسيراً من المحكمة الدستورية على النحو التالي : 

  ) من الدستور على ما يلي :  ٣٣تنص المادة (   

المل��������ك ه��������و ال��������ذي يُعل��������ن الح��������رب ، ويعق��������د الص��������لح ويب��������رم  -١
 المعاهدات واالتفاقات .  

المعاه��������دات واالتفاق��������ات الت��������ي يترت��������ب عليه��������ا تحمي��������ل خزان��������ة  -٢
الدول�������ة ش�������يئاً م�������ن النفق�������ات أو مس�������اس ف�������ي حق�������وق االردني�������ين 
العام������ة او الخاص������ة ال تك������ون ناف������ذةً إالّ إذا واف������ق عليه������ا مجل������س 
األم������ة وال يج������وز ف������ي أّيِ ح������اٍل أن تك������ون الش������روط الس������رية ف������ي 

   معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.  
 

ف������ي ض������وء ال������نص المش������ار إلي������ه أع������اله ، ف������إن المطل������وب تفس������يره ه������و 
بي�����ان فيم�����ا اذا ك�����ان يج�����وز إص�����دار ق�����انون يتع�����ارض م�����ع االلتزام�����ات المق�����ررة 
عل���������ى أط���������راف معاه���������دة  ص���������ادقت عليه���������ا المملك���������ة  بمقتض���������ى ق���������انون او 

  يتضمن تعديالً او الغاًء ألحكام تلك المعاهدة. 

مه��������ا ، والتص��������ديق عليه��������ا ، أم أن المعاه��������دات الدولي��������ة الت��������ي ي��������تم إبرا
واس��������تيفاء االج��������راءات المق��������ررة لنفاذه��������ا له��������ا قوته��������ا الملزم��������ة ألطرافه��������ا 

  ويتوجب على الدول إحترامها طالما ّظلت قائمة ونافذة. 
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آم�������الً التك�������رم بع�������رض ه�������ذا الموض�������وع عل�������ى المحكم�������ة الدس�������تورية، 
  وإعطائه صفة االستعجال وتزويدي بالقرار الذي تتوصلون اليه.

د اإلحاط������ة  بم������ا تض������منه كت������اب رئ������يس ال������وزراء وت������دقيق النص������وص بع������       
  الدستورية يتبين : 

  ) من الدستور تنص على ما يلي :  ٣٣إن المادة (
  
 الملك هو الذي يُعلن الحرب، ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات  واالتفاقات.   -١
المعاه������دات واالتفاق������ات الت������ي يترت������ب عليه������ا تحمي������ل خزان������ة الدول������ة ش������يئاً - ٢

م��������ن النفق��������ات أو مس��������اس ف��������ي حق��������وق االردني��������ين العام��������ة او الخاص��������ة ال 
تك�����ون ناف�����ذةً إالّ إذا واف������ق عليه�����ا مجل������س األم�����ة وال يج������وز ف�����ي أّيِ ح������اٍل أن 
تك�������ون الش�������روط الس�������رية ف�������ي معاه�������دة أو إتف�������اق م�������ا مناقض�������ة للش�������روط 

  العلنية.   
 

نح���������ن ب���������ادئ ذي ب���������دٍء ن���������رى أن المعاه���������دات واالتفاق���������ات المبح���������وث 
) م������ن الدس������تور ، إنم������ا ه������ي م������ن أعم������ال الس������يادة الت������ي ٣٣عنه������ا بالم������ادة (

تعق��������دها ال��������دول فيم��������ا بينه��������ا ، وتت��������ولى الحكوم��������ات ذل��������ك باعتباره��������ا م��������ن 
أش�����خاص الق�����انون ال�����دولي الع�����ام ، وي�����تم ذل�����ك بع�����د اج�����راء مفاوض�����ات ب�����إرادة 

يب������ين فيه������ا ك������ل ط������رف مال������ه م������ن حق������وٍق يتمت������ع به������ا  االط������راف المتعاق������دة 
والتزام��������اٍت يتحمله��������ا ، وبع��������د المص��������ادقة عليه��������ا وف��������ق األوض��������اع واآللي��������ات 

  التشريعية السائدة لدى دول األطراف تصبح قائمة ونافذة . 

وحي���������ث أن المعاه���������دة الدولي���������ة أو االتف���������اق ال���������دولي  ي���������تم انش���������اؤها 
ون ال�������دولي الع�������ام عل�������ى بتواف�������ق إرادة اثن�������ين أو اكث�������ر م�������ن اش�������خاص الق�������ان

  أحداِث آثار قانونية معيّنة طبقاً لقواعد القانون الدولي . 

وحي�������ث أن المطل�������وب تفس�������يره ه�������و بي�������ان م�������ا إذا ك�������ان يج�������وز إص�������دار 
ق�������انون يتع�������ارض م�������ع االلتزام�������ات المق�������ررة عل�������ى أط�������راف معاه�������دة ص�������ادقت 
عليه�������ا المملك�������ة بمقتض�������ى ق�������انون أو يتض�������من تع�������ديالً أو إلغ�������اًء ألحك�������ام تل�������ك 

معاه������دة. أم أن المعاه������دات الدولي������ة الت������ي ي������تم إبرامه������ا والتص������ديق عليه������ا ، ال
واس�������تيفاء االج�������راءات المق�������ررة لنفاذه�������ا ، له�������ا قوته�������ا الملزم�������ة ألطرافه�������ا ، 

  ويتوجب على الدول احترامها طالما ّظلت قائمة ونافذة .  
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٢١٥٥  

 ٢١٥٥

وحي��������ث ان إجاب��������ة مجل��������س ال��������وزراء عل��������ى طل��������ب التفس��������ير تقتض��������ي 
  تفسير بشأن كل جزٍء وعلى النحو التالي : تجزئته لغايات وضوح ال

أوالً : إن������ه ال يج������وز إص������دار ق������انون يتع������ارض برمت������ه م������ع االلتزام������ات المق������ررة 
عل�������ى أط�������راف معاه�������دة كان�������ت المملك�������ة ق�������د ص�������ادقت عليه�������ا بمقتض�������ى 

  قانون.  

  ثاني������اً  : إن������ه ال يج������وز إص������دار ق������انون يتض������من تع������ديالً أو الغ������اء ألحك������ام تل������ك 
  المعاهدة .  

ثالث�����اً : إن المعاه�����دات الدولي�����ة له�����ا قوته�����ا الملزم�����ة ألطرافه�����ا ، ويتوج�����ب عل�����ى 
ال��������دول احترامه��������ا ، طالم��������ا ظل��������ت قائم��������ة وناف��������ذة ، م��������ا دام أن ه��������ذه 
المعاه�������دات ت�������م ابرامه�������ا والتص�������ديق عليه�������ا ، واس�������توفت االج�������راءات 

  المقررة لنفاذها.

ه������ذا م������ا نق������رره بش������أن طل������ب التفس������ير ال������وارد لمحكمتن������ا م������ن رئ������يس 
  .   ٢٩/٤/٢٠٢٠) المؤرخ في ٩٢٩٩زراء بكتابه المنتهي بالرقم (الو

  
 ً   ) هجري١٤٤١(العاشر من شهر رمضان لعام  في  صدر قرارا

  الديــــــ) مي٢٠٢٠ام (ـــلعلليوم الثالث من شهر أيار  الموافق
    
    

    الرئيس    عضو        عضو    
    د. نعمان الخطيب

    
    هشــــــام الـــتل    منصور الحديدي

  عضو  عضو  عضو
  دمحم المبيضين

  
  دمحم الذويب  دمحم علي العالونة

  عضو  عضو  عضو
  د. أكرم مساعدة

  
  قاسم المومني  فايز حمارنة

  عضو  
  دمحم المحادين
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