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 مقدمة

التي تحترم تقوم عليها الدولة الديمقراطية  االركان التي يعد مرفق القضاء الدستوري من اهم     

لمواطن  حقوق وحريات ا كما يعد الضمانة المثلى إلحترام، دستورها والقوانين المنبثقة عنه 

وعلى القدر الذي تكون فيه مبادئ واجراءات  القضاء الدستوري وحمايتها من اي انتهاك اومساس ،

 .تكون بالمقابل شفافية االحكام ومصداقيتها عند المواطنين اكبر من يقرؤها واضحة وجلية امام 

شئ لها قد طرحت عند الممارسة العديد ان حداثة عهد المحكمة الدستورية االردنية  والنظام  المن     

من التساؤالت حول اجراءات الطعن بعدم دستورية القوانين وقد كان من بين تلك التساؤالت  تحديد 

من اهم " جدية الدفع " ، إذ يعد معيار  الموجب لإلحالة الى المحكمة الدستورية معيار جدية الدفع 

تمر من خاللها  ، فهو الفيصل فيما اذا كانت الدعوى المراحل التي ال بد ألي دعوى دستورية  ان 

مر بأطوارها الكاملة الى حين البت فيها ام انها سترد منذ البداية دون االلتفات الى تالدستورية ستس

 .طياتها بين  "الجدية"موجبات واسباب الطعن بحجة انها ال تحمل 

ديد المعيار الذي على اساسه ستقبل ان قيامي بالبحث في هذه الجزئية ينطلق من اهمية تح     

الدعوى الدستورية ابتداًء ، ومن ثم فإنه اذا ما تم تحديد ذلك المعيار فسيكون باالمكان بسط الرقابة 

على تطبيقه والكشف عن اي تجاوزات من شأنها عرقلة سير العدالة ، وبمفهوم المخالفة فإن القول 

 .ة والهدف  االساسي من انشاء قضاء دستوري مستقل بعدم تحديد معيار لجدية الدفع سيعطل الغاي

لمعيار جدية الدفع " عدم وجود تعريف محدد  تتمثل ب مشكلة اساسية يدور هذا البحث حول      

، حيث ان هناك افتقار واضح الى نص تشريعي او سابقة " الموجب لإلحالة الى المحكمة الدستورية

مختصة عند  بسط الرقابة وتقدير توافر  جدية الدفع من قضائية معتمدة توضح المسار للمحكمة ال

هذا فضال عن ان هناك دعاوى دستورية قد ردت بسبب عدم توافر جدية الطعن  ولم يكن عدمه، 

هناك تسبيب واضح ومحدد لعدم توافر الجدية ، مما سيجعل الباب مفتوحا لمزيد من االجتهادت 

 .هذا المعيار او عدم وجود وجود  القضائية التي قد تصيب وقد تخطئ في تقدير

لقد استخدمت في هذا البحث منهجية التحليل واستقراء النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث 

والتعليق عليها بما يحقق المعلومة المرجوة ، كما لجأت الى اسلوب المقارنة بين النظام القانوني 

الطعن بعدم الدستورية وذلك في سبيل عرض  االردني والقوانين االخرى المتعلقة بموضوع جدية

 .التجارب القانونية والقضائية المقارنة لتحديد مدى انتاجية تطبيقها واالخذ بها في القانون االردني 
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مباحث ذات عناوين رئيسية لمعالجة أهم  ثالثة قد خصصت اما فيما يتعلق بمنهجية التقسيم ف

 :المواضيع المتصلة بشكل مباشر مع عنوان البحث ، وهذه المباحث هي 

 مفهوم جدية الطعن بعدم الدستورية : المبحث االول  -1

   االسس المتبعة عند الفصل في مسألة جدية الطعن بعد الدستورية : المبحث الثاني  -2

 المترتبة على توافر جدية الطعن  االثار القانونية:المبحث الثالث  -3
 

 .وسنعرضها تباعاً كما سيتقدم بحثه في هذه الورقة 

 

 وهللا ولي التوفيق ،،،
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 المبحث االول

 بعدم الدستورية دفعتحديد مفهوم جدية ال

 

البد في معرض الحديث عن معيار وضوابط جدية الدفع الموجب لإلحالة الى المحكمة         

في هذه  التعريفات التي وردت المقصود بالجدية ، وان نستعرضما الدستورية ان نعرف ابتداًء 

المختلفة حول تلك التعريفات ، في ذات الوقت فإن فهم معيار الجدية ال يمكن الفقهية االراء والصدد 

جدية الشرط  من أجلها التشريعية التي وضع اال في ظل دراسة الحكمة والضرورةكتمل ان ي

 .والمحددات التي يجب توخيها عند الحديث عن ذلك 

 : هما  انرض هذين الموضوعين على شكل مطلبوسنع

 المفهوم الفقهي والقضائي لجدية الدفع:  المطلب االول 

 وراء فحص جدية الدفعالحكمة التشريعية من : المطلب الثاني 

 

 المطلب االول

 لجدية الدفعالمفهوم الفقهي والقضائي 

 

ب لالحالة الى لجدية الدفع الموجوضع تعريف محدد عن  المقارنة لقد سكتت معظم التشريعات        

كما انها ايضا لم تنص على الحد األدنى من المعايير واالسس التي يجب اتباعها  المحكمة الدستورية

اكتفى المشرع في فقد التشريع االردني ،  ، ومن ضمن هذه التشريعاتعند بحث موضوع جدية الدفع 

الدستوري الى االشارة الى وجوب ان يكون الدفع  1من المحكمة الدستورية االردني  11نص المادة 

وقد وجد  ،غير جدي صنف على اساسها الدفع بأنه جدي اوون ذكر المعايير والضوابط التي يجدياً د

حسناً بذلك حيث انه ليس من وظيفة المشرع التعريف وان هذه المهمة  لالبعض ان المشرع قد فع

                                                           
1
بتاريخ  5161 رقم من عدد الجريدة الرسمية 2112على الصفحة  المنشور  2112لسنة  11من قانون المحكمة الدستورية رقم  11المادة  

2112/6/7 . 
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مناطة بالفقه والقضاء اللذان يسمحان بدراسة ظروف كل دعوى على حده وتقرير مدى توافر جدية 

 1.بها من عدمه دون التقيد بجمود وحرفية النص القانوني  الدفع

ان مسألة ترك النص مفتوحا بهذه الطريقة يعتبر من االخطاء  فإننا نرىاال انه وفي المقابل     

التشريعية التي قد تدخل الفقه والقضاء في باب من االجتهادات المختلفة والمتناقضة بشكل صارخ ، 

وان عدم ايجاد معيار محدد لتوافر الجدية من عدمها من شأنه ان يوسع من السلطة التقديرية للقضاء 

 .ور احكام متناقضة بشكل قد يؤدي الى صد

ذهب ف،  ايجاد تعريفات متعددة لجدية الدفع  فقد سار الفقه والقضاء الى ومع كل هذا وذاك ،     

 جانب من الفقه
2

الى القول بأن المقصود  بالدفع الجدي هو الدفع الذي ال يستهدف إطالة امد الدعوى  

 تعطيل الفصل في الدعوىتستهدف   ةكيدي اانه ايظهر منه الدفوع التي ان الموضوعية ، بمعنى 

ة في رفورا ، ومثالها الدفوع غير المؤث االقاضي استبعاده ىيجب عل فحسب فهي دفوع غير جدية و

 .بعدم دستورية قانون ال صلة له بالمنازعة موضوع الدعوى   الفصل في الدعوى او الدفع

 رأي آخربينما اتجه     
3

ان يكون الفصل في مسألة بجدية الدفع الى القول بأن المقصود  من الفقه 

، بموضوع النزاع المثار عدم دستوريته متصل لنظامالدستورية منتجا ، بمعنى ان يكون القانون او ا

للدستور اختالفا في وجهات او النظام  ايضا ان تحتمل مدى مطابقة القانونوبذات الوقت فيتوجب 

 .وظاهراً للعيان   بمعنى ان ال يكون  أمر الدستورية محسوماً النظر 

ان مفهوم جدية الدفع يتحدد ، كما هو الحال في ايطاليا ، على الى القول ب  4 اتجه رأي ثالثوقد     

 :ضوء توافر كل من الشرطين التاليين 

 .ان يكون الفصل في مسألة الدستورية منتجا في الفصل في الدعوى االصلية : االول 

الدستورية قائمة على اساس ظاهر ، اي انه يكفي ان تكون مسألة الدستورية اال تكون المسألة : الثاني

 .محل شك 

                                                           
1
، ص  2111،  44مجلة الشريعة والقانون ، العدد بحث منشور في عيد الحسبان ، قرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوري ،  

171 . 
2
 116، ص 1274 االسكندرية ، علي الباز ، الرقابة على دستورية القوانين في مصر ، دار الجامعات المصرية ، 
3
 122، ص  1274الكويت ، رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مطبوعات جامعة الكويت ،  
4

-134، ص  14مجلة قضايا الحكومة ، العدد االول ، السنة بحث منشور في محمد زهران ، الرقابة على دستورية القوانين في ايطاليا ،  

131 
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امر جدية الدفع  جدية الدفع بالقول أنالجمع بين التعريفات السابقة لمفهوم  وحاول بعض الفقهاء    

قاضي في الدفع ذا تأثير على الفصل في الدعوى الدستورية ، وان يولد لدى طه ان يكون الفصل امن

 1.الموضوع شكوكاً حول المسألة الدستورية المثارة امامه 

قضت ولم تغِن التعريفات الفقهية القضاء الدستوري من التعرض لتعريف جدية الدفع  ، فقد     

وجود دالئل تقوم معها شبهة قوية " المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن القصد من جدية الدفع هو 

مطعون فيه ألحكام الدستور ، وان تقدير تلك الشبهة ال يدخل ضمن اختصاص على مخالفة النص ال

وحده ، وانما يعود االمر في النهاية الى المحكمة الدستورية لتقول كلمتها في تلك قاضي الموضوع 

 2. " الشبهة لتقرير مدى صحتها او فسادها

ان قضاء محكمة الموضوع في " المحكمة الدستورية الكويتية فقد قضت وسارت بذات االتجاه     

احالته الى المحكمة الدستورية ال يقيد هذه المحكمة ، اذ ال يعتبر قرارها بالجدية فصال و جدية الدفع

في توافر شروط قبولها لعدم تعلقه بشروط انعقاد الخصومة الدستورية وانما يتصل فقط بالدالئل التي 

يتعين على المحكمة الدستورية ان تتحراها لقرير صحتها تقوم بها شبهة المخالفة الدستورية ، والتي 

 4وهو ايضا ما عبرت عنه المحكمة الدستورية العليا في فلسطين ،   3" او فسادها

مفهوم جدية الدفع اال انهم قد من كل ذلك نستخلص انه وبرغم اختالف الفقه والقضاء حول تحديد     

في الدفع " الجدية"ممكن اعتبارها محالً لتقدير وجود اتفقوا على ضرورة وجود ركائز اساسية من ال

 :من عدمه ، وهذه الركائز هي 

 .عدم كون الدفع المثار كيدي يستهدف اطالة امد الدعوى  -

 .ان يكون الدفع مؤثرا في الفصل في الدعوى الموضوعية  -

 .ان تكون مسألة دستورية القانون او النظام محل شك  -

 

                                                           
1
 .22، ص 1223 القاهرة ،النهضة العربية ،صالح فوزي ، الدعوى الدستورية ، دار  
2

، مجلة هيئة قضايا الدولة ، ع اس  7/11/1224دستورية ، جلسة / ق  17لسنة  27المحكمة الدستورية العليا المصرية ، القضية رقم  

 . 41، ص  1222، 43
3

، 471دية الرسمية ، الكويت اليوم ، ع، الجر 4/7/2111دستوري ، جلسة رقم  7/2111المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن رقم 

 .2/7/2111الصادر بتاريخ 
4

، كتاب العدالة  2111لسنة  1عبد العزيز محمد سالمان ، التعليق على حكم المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية في الطعن رقم  

 112، ص  12الجزء  ، 2113، ( مساواة)والقانون ، المركز الفلسطيني إلستقالل المحاماة والقضاء 
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 المطلب الثاني

 التشريعية من وراء فحص جدية الدفعة الحكم

 

التشريعية من وراء النصوص القانونية تحقق اهدافا عديدة  والضرورة ان دراسة الحكمة      

الوصول الى الغاية للباحثين ودارسي القانون وشّراحه ، فباالضافة الى المساعدة في فهم النص و

من خالل العبارات وااللفاظ الجامدة ، فهو ايضاً يضمن التطبيق المشرع اليها يصبو   ة التييالحقيق

يعطل الحكمة  قد على نحٍو االمثل للنص التشريعي دون التوسع بشكل جزافي في االلفاظ والمعاني 

 .عمالها التشريعية اكثر من إ

استند الى كمتطلب لقبول الدفع بعدم الدستورية " الجدية "ولعل المشرع  االردني عندما وضع       

النص  لضمان سريان االجراءات بالصورة المناسبة والعادلة ،  راء هذاضرورة تشريعية معينة من و

ومن المهم في موضوع بحثنا ان نستخلص هذه الحكمة التشريعية وتحديدها بشكل واضح حتى يتسنى 

كبير في تفسير لنا القول بضرورة االلتزام بمقاصد المشرع  من وراء النص ، وعدم التوسع بشكل 

ل المحكمة الناظرة لمسألة النصوص سواء اكان هذا التفسير من قبل اطراف الدعوى او من قب

 .الجدية

نا وتحليلنا للنصوص القانونية الناظمة لمسألة الدفع بعدم الدستورية بشكل ءانه ومن خالل استقرا      

ي في االردن مع االنظمة القانونية عام ولمسألة جدية الدفع بشكل خاص ، وبمقارنة الوضع التشريع

 :االخرى نستطيع ان نقول بأن الحكمة التشريعية من وراء النص على شرط الجدية تتمثل بما يلي 

ضمان عدم قيام احد اطراف الدعوى بإساءة استعمال حقه بالدفع بعدم الدستورية لمجرد اطالة  -1

التحقق ان الدفع المقدم هو دفع  امد النزاع ، وبالتالي جاءت الضرورة لوضع ضمانة من اجل

.جدّي وليس مجرد نكاية ومناكفة للطرف االخر إلطالة امد التقاضي واضاعة الوقت والجهد 
1

 

ان فتح الباب على مصارعيه امام استقبال كافة الدفوع بعدم الدستورية دون نظر مسألة جديتها  -2

العادي كبيراً على القضاء  عبئاً نونية فيها من شأنه ان يشكل ودون بحث تحقق الشروط القا

والقضاء الدستوري معاً ، فمن جهة فإن كافة الدعاوى الموضوعية سيتم وقف النظر بها الى حين 

البت في الدعوى الدستورية ، ومن جهة اخرى فإن المحكمة الدستورية لن تتمكن من الفصل في 

                                                           
 327، ص2111 عادل الطبطبائي ، المحكمة الدستورية الكويتية ، مجلس النشر العلمي ، الكويت ، 1



7 
 

نظورة من قبلها مما مالدفوع الالدفوع المحالة اليها على وجه السرعة المطلوبة بسبب تكّدس 

 .سيؤدي بالنهاية الى تدنّي مستوى الكفاءة القضائية وتعطيل سير مرفق القضاء 

المحكمة الدستورية كجهة قضائية مستقلة تتحرى النظر في مطابقة القوانين ومكانة ان مقام  -3

يجعلها تترفّع عن " الدستور"واالنظمة المعمول بها مع قواعد القانون االسمى في الدولة اال وهو 

نظر الدفوع التي ال تحمل طابع الجدية بين طيّاتها ، فاستقبال أية دفوع  من قبل المحكمة 

شكلية قبل ذلك من قبل أي جهة اخرى هو الدستورية دون فحص مطابقتها للشروط القانونية وال

سائل ليست على قدر امر يقلل من هيبة المحكمة الدستورية ويجعلها في حالة انعقاد دائم  لنظر م

 .من االهمية مما ال يتناسب ومكانة القضاء الدستوري الرفيعة في الدولة 

ان غاية المشرع من وراء اعطاء الصالحية بفحص جدية الدفع قبل احالتها الى المحكمة  -4

 تنطبق عليهان يتم رفض الدفع بعدم الدستورية الذي الدستورية ال يعني بأي شكل من االشكال 

كافة الشروط القانونية والشكلية والذي ينطوي عن جدية في محتواه ومضمونه دون ان يتم ذكر 

اسباب الرفض او اسباب عدم االحالة الى المحكمة الدستورية ، إذ ان االحكام المتعلقة بهذا الشأن 

 .تستلزم تسبيباً دقيقاً وبناًء محكماً وعلى مستوى قيمة المحاكم الدستورية 

مية التسبيب اذا ما علمنا ان القاضي الذي ينظر مسألة الجدية يمارس سلطة تقديرية وتأتي اه

واسعة حين يستخدم حقه المقرر في الرقابة على جدية الدفع بعدم الدستورية ، خاصة عندما نعلم 

ان اتساع هذه السلطة يرجع الى الطبيعة الخاصة التي تميّز الدعوى الدستورية عن سائر 

 .رى حيث يقع بعضها على الحدود الفاصلة بين عالم السياسة وعالم القانون الدعاوى االخ

من المالحظ ان مراحل فحص جدية الدفع بعدم الدستورية تقتصر فقط على الدفوع المقدمة  -5

دفوع المقدمة بالطرق المباشرة مثل اما تلك ال بطريقة غير مباشرة الى المحكمة الدستورية ،

احالة الدفع من قبل مجلس الوزراء او مجلس االعيان او مجلس النواب فإنها تحال فورا الى 

المحكمة الدستورية ودون التطرق الى مسألة توافر جديتها من عدمه 
1

، وهنا يمكن االستدالل 

للجوء الى الطريق غير المباشر  على ان غاية المشرع من وراء النص على جدية الدفع في حالة ا

دون الطريق المباشر هو ان رعاية المصلحة  العامة بالنسبة للمشرع اولى من رعاية المصلحة 

الخاصة باالفراد ،  ولهذا فإن الدفوع المقدمة من الجهات التي تملك الدفع المباشر تحال فورا الى 

والتي من ضمنها توافر الجدية المحكمة الدستورية دون خضوعها الى الشروط القانونية 
2
. 

                                                           
1
  2112لسنة  11الفقرة أ من قانون المحكمة الدستورية رقم  2المادة  
2
 2112لسنة  11من قانون المحكمة الدستورية االردنية رقم  11و 11و  2المواد  
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بالحكمة التشريعية من النصوص ومع كل هذه االعتبارات نستطيع القول في النهاية بأن التقيّد     

بالقواعد واالجراءات التنظيمية التي حددها المشرع ال يعني بالضرورة تصعيب مهمة و

الدفع بعدم الدستوية امرا  بشكل يجعل من تقديمالى المحكمة الدستورية الوصول  االطراف في

مستحيالً نادر الحدوث ، خاصة وان حداثة المحكمة الدستورية االردنية يجب ان تترك االثر 

الدفع بعدم  عدم قبولااليجابي في نفوس المواطنين ال ان تصبح القاعدة العامة في االذهان هو 

 .الدستورية واالستثناء هو قبوله 

 

 المبحث الثاني

 بعد الدستورية عند الفصل في مسألة جدية الدفع عةاالسس المتب

 

لكي نتمكن من تحديد معيار واضح واساس موحد يمكن اتباعه عند فحص جدية الدفع بعدم      

والتي يمكن االستدالل  المقدمالدستورية  فال بد من التطرق للشروط التي تطلبها القانون في الدفع 

رية من عدمه  ، وكذلك االمر دراسة المراحل التي يتم فيها منها على توافر جدية الدفع بعد الدستو

من جهة اخرى فإنه ال يمكن انكار الدور الذي  هذا من جهة ، فحص جدية الدفع بعدم الدستورية ،

تلعبه السوابق القضائية في الفصل بجدية الدفع بعدم الدستورية ومدى الزامية القرارات القضائية 

 .من عدمه  المقدم اليه   ا لتحديد وجود جدية الدفعالسابقة للقاضي ومدى تقيده به

 :ما وسوف نعالج هاتين المسألتين في مطلبين مستقلين ه

 الشروط الواجب توافرها لتحقق جدية الدفع: المطلب االول 

 دور السوابق القضائية في الفصل بجدية الطعن: المطلب الثاني 

 

 

 



2 
 

 المطلب االول

 وط الواجب توافرها لتحقق جدية الدفعالشر

 

، ذكره عليها بقانون صراحة كما سبقعلى الرغم من ان معيار وضوابط جدية الدفع لم يتم النص      

اال ان القانون قد اشار في معرض ذكره لجدية الدفع الى مجموعة من الشروط التي من الممكن 

اعتبارها مؤشرات على وجود جدية الدفع من عدمه ، وقد ال تكون غاية المشرع من ايراد مثل هذه 

الفرضية التي  الشروط ان يتم ربطها بمعيار الجدية اال اننا نستخلص من اعادة قراءة النص القانوني

 .تقول بأن معيار الجدية هو معيار يمكن تحديده بنص قانوني صريح وواضح 

 1من قانون المحكمة الدستورية  ب/11إننا من اعادة استقراء النص القانوني وخاصة نص المادة      

الدستورية ان المشرع قد اورد شروطاً صريحة ال بد من توافرها في مذكرة الدفع بعدم فإننا نجد 

بعدم دستورية القانون  المقدمة من احد اطراف الدعوى الموضوعية في طريق الطعن غير المباشر

 .او النظام

 :وتتمثل هذه الشروط بـ 

 .كتابة  اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه  -

 .تحديد نطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة  -

 .م واجب التطبيق على موضوع الدعوىلب الدفع بأن ذلك القانون او النظاتقديم ما يؤيد ادعاء طا -

 .تقديم ما يؤيد ادعاء طالب الدفع بان القانون او النظام مخالف للدستور  -

ن يرد طلب الدفع بعدم ويتضح من هذا النص بان تخلف احدى الشروط  السالفة من شأنه ا     

شرطين االول والثاني هما شرطان يتعلقان بشكل المذكرة ، وكما يظهر لقارئ النص فإن الالدستورية

حيث ان من شأن تخلف احداهما رد الدفع شكال ، اما بالنسبة للشرطين الثالث والرابع فإن مضمونهما 

القانون المثار الدفع بعدم دستوريته واجب  أناكثر تعلقا بالجانب الموضوعي حيث ان تقديم ما يؤيد ب

عوى او تقديم ما يؤيد عدم دستورية هذا القانون او النظام هما امران قد التطبيق على موضوع الد

                                                           
1
يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة " الفقرة ب  من قانون المحكمة الدستورية ، ونصها  11المادة  

 يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بأن
 ....." انون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ذلك الق
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يقودان الى ربطهما بمسألة جدية الدفع ، وقد يكون لتخلفهما أثر في رد الدفع لعدم الجدية حتى وان لم 

 .ارتباط هذان الشرطان بمسالة الجدية يذكر القانون صراحة 

لتقديم الدفع بعدم دستورية قانون غير مطبق على موضوع وكذلك االمر فإن النتيجة المنطقية      

 الدعوى يدل بأن هذا الدفع غير جدي ويخالف المقصد والحكمة التشريعية التي وضع النص ألجلها

 .والتي تم بحثها سابقاً 

من ذات المادة  1/ ويؤيد هذه النتيجة التسلسل الذي انتهجه المشرع االردني في الفقرة ج     
1

بأن  

لمحكمة الموضوع صالحية البت في موضوع جدية الدفع بناًء على توافر شرط سابق لذلك  جعل

موضوع الدعوى ، حيث ان  ىوهو ورود الدفع بعدم الدستورية على قانون واجب التطبيق عل

المشرع قد سبق مسألة بحث الجدية بمسألة ارتباط القانون المدفوع بعدم دستوريته بموضوع الدعوى 

 .على ان بحث جدية الدفع هي النتيجة المتسلسلة لكون القانون مطبق على النزاع داللة منه 

وقد اشترطت  معظم التشريعات المقارنة  شروطا مشابهة لما أخذ به المشرع االردني  اال انها قد      

اوردتها بصياغة مختلفة ، ومن هذه التشريعات ما اخد به المشرع الفلسطيني في قانون المحكمة 

، حيث اشترط في الئحة الدعوى المقدمة الى المحكمة ان  2002لسنة  3دستورية العليا رقم ال

تتضمن بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته ، والنص الدستوري المدعى بمخالفته ، 

وأوجه المخالفة 
2

، فإذا ما تحققت هذه الشروط في مذكرة الدفع واقتنعت المحكمة الناظرة للموضوع  

 .ها حكمت بجدية الدفع المقدم ب

مسألة جدية  انكل ما سبق يكون في المرحلة االولى لفحص جدية الدفع بعدم الدستورية ، حيث      

 :هما ن ان المرحلتاوهاتوفقا للمشرع االردني تنظر على مرحلتين الدفع  

عند تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية من قبل احد االطراف الى قاضي الموضوع  :المرحلة االولى 

 .مستوفيةً لكافة الشروط الشكلية والموضوعية 

وهي المرحلة التي تلي قرار قاضي الموضوع بإحالة الدفع الى محكمة التمييز : المرحلة الثانية  

تباشر محكمة التمييز ببسط رقابتها مرة  لكونه دفع جدي ومستوٍف لكافة الشروط القانونية ، حيث

                                                           
1
 2112لسنة  11من قانون المحكمة الدستورية رقم  1/الفقرة ج 11المادة  
2
 . 2116لسنة  3من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم  24المادة  
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حالة الدفع الى المحكمة الدستورية او لدفع من عدمه قبل اصدار قرارها بإاخرى على توافر جدية ا

 .اعادته الى قاضي الموضوع لعدم جديته 

الردني من المراحل التي نص عليها المشرع اوتعد المرحلة الثانية من مراحل فحص جدية الدفع      

الجراءات الغريبة بالنسبة للتشريعات واالنظمة الدستورية االخرى ، حيث لم يسبق للمحاكم وا

والجمود في ايصال  شددالدستورية المنشأة منذ عقود في شتى انحاء العالم ان شهدت مثل هذا الت

باالضافة الى ذلك فإن المرحلة الثانية ،  االمحكمة الدستورية لتتولى نظره الى الدعوى الدستورية

السالف ذكرها قد تخلق اشكالية التناقض في االحكام القضائية بين قضاة الموضوع ومحكمة التمييز 

اذا ما اختلفت ارائهم حول جدية الدفع بعدم الدستورية ، مما قد يجلب معه نوعاً من عدم الثقة باحكام 

 .ار السلبية على المجتمع يخلف العديد من االث  وهو امرالقضاء 

وعلى سبيل المثال ، فإن المشرع الكويتي قد اكتفى ببسط الرقابة  على جدية الدفع بعدم      

الدستورية من قبل قاضي الموضوع، فإذا قّدر قاضي الموضوع جدية الدفع المثار امامه اوقف النظر 

.ل فيه في القضية وأحال االمر الى المحكمة الدستورية  مباشرة للفص
1

ونجد مبدئياً بأن موقف  

هنا اسلم من موقف المشرع االردني حيث انه قد ادرك المأزق القضائي الذي قد المشرع الكويتي 

يحصل عند التطبيق العملي وعند وقوع اختالف بين حكم قاضي الموضوع وقاضي التمييز حول 

جعل مسألة الجدية مسألة منظورة  مسألة الجدية ، بذات الوقت فإن ما ذهب اليه المشرع الكويتي من

من جهة قضائية واحدة هو امر يتماشى والحكمة التشريعية من فرض الرقابة على هذه المسألة والتي 

 .تتمثل بضبط االجراءات القضائية وليس تعقيدها بشكل يعيق ممارسة الحق بالدفع بعدم الدستورية 

الدفع بعدم الدستورية المثار امامها ال تتعلق يجدر بالذكر ان تقدير محكمة الموضوع لجدية      

بالشروط التي يتطلبها المشرع النعقاد الخصومة او ما يشترطه المشرع في وجود المصلحة لمقدم 

عند القانون والقضاء  دفعالدفع بعدم الدستورية ، اذ تستقل هذه الشروط عن شرط توافر جدية ال

لى سبيل المثال الذي ربط ما بين جدية الدفع وشرط االردني  على العكس من القضاء االمريكي ع

الخصومة ، إذ اشترطت المحكمة العليا في الواليات المتحدة االمريكية في الدفع بعدم الدستورية ان 

يكون في منازعة جدية وان ال تكون المنازعة مفتعلة افتعاالً من أجل الوصول الى تقرير عدم 

نه لقيام النزاع او الخصومة بصفة جدية فإنه يتعين وجود دستورية نص معين ، كما ذهبت الى ا

 .تعرض ادعائاتهما اما القضاء للفصل فيها طرفين متنازعين 
                                                           

1
 .مة الدستورية الكويتية الفقرة ب من قانون انشاء المحك 4المادة  



12 
 

، كة شيكاغو لسكة الحديد ضد ويلمانوقد طبقت المحكمة العليا االمريكية هذا المبدأ في قضية شر     

وان الطرفين تواطئا على رفع هذه إذ تبين لها انه ال توجد خصومة حقيقية بين اطراف القضية 

الدعوى امام القضاء للطعن في دستورية قانون يحدد أجور النقل فقررت المحكمة العليا في حكمها 

 :انه ليس ثمة خصومة او نزاع حقيقي في الدعوى وقالت في اسبابها 

بذلك اذا  ان المحكمة ليس لها اختصاص عام باالشراف على دستورية القوانين وانها انما تختص"

".ادعاءاتهمبين اطراف تتعارض مصالحهم و خصومة حقيقية جادةاثيرت هذه المشكلة في معرض 
1
 

ولقد اوردنا هذه المقارنة على سبيل بيان االختالف بين الوضع القانوني والقضائي االردني     

ا في ممحل لدراسته، إال ان موضوع شرط الخصومة وشرط المصلحة ال  والتشريعات المقارنة

 .نظراً لكون كل منهما موضوع مستقل عن موضوع جدية الطعن معرض هذا البحث 

 

 المطلب الثاني

 بق القضائية في الفصل بجدية الدفعدور السوا

 

عند غياب النص التشريعي تعد السوابق القضائية واحكام المحاكم إحدى اهم مصادر القانون      

قوة الزامية متفاوتة حسب الجهة القضائية التي تصدر القرار القضائي ب تتمتع  بشكل عامفهي ،

من الممكن الحديث عن القوة االلزامية اعلى جهة قضائية وبالنسبة للنظام القضائي االردني فإن ،

لقراراتها هي محكمة التمييز االردنية ، حيث ان اغلب المحاكم تسير على خطى قراراتها التي ترسي 

 .قانونية على قدر عاٍل من االهمية خاصة في ظل غياب النص  قواعد ومبادىء

يجعل  ان غياب صراحة النص بشأن تحديد مفهوم جدية الدفع بعدم الدستورية وكيفية الحكم فيه     

لسوابق القضائية دورا استثنائياً عند الحديث عن األحكام الصادرة من محكمة التمييز بشأن إحالة ل

خاصة عندما يتم تسبيب االحكام القضائية و لدستورية وعدم احالتها اليها ،الدفوع الى المحكمة ا

 القضاء الدستوري نشأة اال ان حداثةمفهوم الجدية والمقصود منه قانونا ، بطريقة يتجلّى معها 

االردني وجمود اجراءات ومراحل الدعوى الدستورية لم تتح الفرصة لصدور احكام متخصصة بهذا 

                                                           
1
لى، يحيى الجمل ، طرق الرقابة على دستورية القوانين في البالد العربية ، مجلة اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ، النشرة االو 

  16، ص  2112االمانة العامة إلتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ، 
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حول مسألة جدية  أردني يصعب معه القول بوجود استقرار قضائييلي ، مما وبشكل تفصالشأن 

 .الدفع الموجب لإلحالة الى المحكمة الدستورية 

صادران عن محكمة القراران الوعلى الرغم من ذلك فيمكننا في معرض بحثنا هذا االشارة الى      

عدم جدية الدفع المقدم اليها ، واالسباب التمييز االردنية كمثال لتوجه المحكمة حول اعتبار جدية او 

 .التي اوردها القرار واستند عليها في هذا الصدد 

 .اعتبر مسألة جدية الدفع  متوافرة عن محكمة التمييز قرار صادر  -

لسنة ( 25)لقد سبق وقدم امام محكمة الموضوع دفعاً متعلقاً بعدم دستورية قانون االنتخاب رقم      

2012 
1

وعندما نظرته محكمة الموضوع  والتي كانت في هذا الدفع محكمة االستئناف ، 
2

قررت  

وذلك بعد أن  الى محكمة التمييز  وقف السير بإجراءات الدعوى واحالة الدفع  محكمة االستئناف 

وجدت ان ما أشار إليه المستدعي من أسباب في مذكرة الدفع يشكل أساسا جديا يبرر رفعه إلى 

 .لدستورية  المحكمة ا

ونالحظ هنا ان قرار محكمة الموضوع بتقدير جدية الدفع قد جاء معتمداً بشكل اساسي على ما      

الدفع ، بمعنى ان المذكرة التفصيلية المقدمة والمتضمنة لكافة الشروط المتطلبة قانوناً  ةورد في مذكر

ع ، ويمكن القول بأن محكمة كانت اساساً في اعتبار جدية الدفع متوافراً بنظر محكمة الموضو

الموضوع على الرغم من انها لم تسبب قرارها بشكل واٍف من ناحية  توافر الجدية اال انها قد 

الدستورية لتحكم  متوافر الشروط القانونية المطلوبة في الدفع بعد اعتمدت بهذا الخصوص معيار

 .بتوافر الجدية 

الى محكمة التمييز الستكمال إجراءات إحالة الطعن  وبعد ان تمت االحالة من محكمة الموضوع     

الصادر بتاريخ  1974/2013إلى المحكمة الدستورية توصلت محكمة التمييز بقرارها رقم 

أن شروط إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية متحققة وذلك لجدية الطعن وتوفر  22/5/2013

                                                           
1
والمنشور في  2113لسنة  1كمة الدستورية االردنية بهذا الطعن انظر قرار المحكمة الدستورية رقم لقراءة المزيد حول قرار المح 

 . 1241الجريدة الرسمية في العدد 
2
 (213/2113)في سجل الدعاوى أمام محكمة االستئناف تحت رقم بعدم دستورية قانون االنتخابات جرى قيد استدعاء الطعن حيث  
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وقررت بالنتيجة إحالة الطعن إلى ة وأن أسبابه توحي بظاهرها وجود شبهة دستوريالمصلحة 

. للفصل فيه المحكمة الدستورية 
1
 

ونالحظ ان خالصة الحكم الصادر عن محكمة التمييز والقاضي بإحالة الدفع الى المحكمة      

 :الدستورية قد بني بشكل اساسي على توافر شرطين هما 

 .وال محل لبحثه هنا توافر شرط المصلحة ، وهو شرط مستقل تماماً عن شرط جدية الدفع  -

وهو ما عبّر عنه القرار من خالل توافر اسباب توحي بظاهرها الى  وجود توافر جدية الدفع ،  -

 .شبهة دستورية 

وبناًء عليه يظهر لنا ان اتجاه محكمة التمييز االردنية في اعتبار مدى توافر الجدية من عدمه قد      

وجود دالئل تقوم معها شبهة قوية على مخالفة النص المطعون فيه ألحكام الدستور ، اعتمد على 

ان تكون مسألة بمعنى انها قد أخذت بالرأي الفقهي القائل بأنه يكفي لتوافر الجدية في الدفع  يكفي 

 . الدستورية محل شك 

لتحديد التمّسك به واحدة من قبل محكمة التمييز فإنه من الممكن  واذا ما تم تبني هذا االتجاه لمرة     

المقصود من الجدية في القرارات الالحقة ، فهو قرار ذو قيمة قانونية ملزمة لقاضي الموضوع 

 .لشأن وجهات الطعن في القرار الصادر عنه بهذا ا

 اعتبر  مسألة جدية الدفع غير متوافرة قرار صادر عن محكمة التمييز -

( 5)من المادة ( أ)لقد سبق أيضا وقّدم الى محكمة صلح حقوق العقبة دفعا بعدم دستورية الفقرة      

بصفتها محكمة الموضوع الناظرة للنزاع   2011لعام ( 22)من قانون المالكين والمستأجرين رقم 

االصلي 
2

النظر في الدعوى االصلية  وبعد ان بحث قاضي الموضوع للدفع اصدر قرار بإيقاف  ،

ولم يتناول قراره ابدا  الدفع الى محكمة  التمييز للبت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية ةواحال

مسألة توافر او عدم توافر جدية الدفع 
3

 محكمةبعد ان تمت احالته الى محكمة التمييز  قررت ال، و 

                                                           
1
 www.qistas.com ، موقع  قسطاس    22/1/2113الصادر بتاريخ  1724/2113رقم قرار محكمة التمييز  
2
  741/2112محكمة صلح العقبة بالقضية رقم  لقراءة المزيد حول قرار محكمة الموضوع ووقائع القضية وحيثياتها انظر قرار 
3

بالتدقيـــق تقرر المحكمة قبول الطلب المقدم من  : "ما يلي   18/10/2012الصادر بتاريخ  741/2112وقد جاء في منطوق القرار رقم  

وتطبيقه على ( 22/2111)وكيل المدعى عليه وضمن مذكرته الخطية والمتضمن الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم 

من قانون المحكمة الدستورية وقف النظر في هذه ( 1/ج/11)المادة  موضوع هذه الدعوى من حيث الشكل وبذات الوقت وعمالً بأحكام

وتطبيقه على موضوع هذه الدعوى إلى محكمة التمييز ( 22/2111)الدعوى وإحالة الدفع بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم 

 " . الموقرة لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية الموقرة

http://www.qistas.com/
http://www.qistas.com/
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الدفع إلى المحكمة هذا في أولى قراراتها ذات الصلة بالرقابة على دستورية القوانين رفض إحالة 

الدستورية بحجة أن جميع األسباب التي وردت في الدفع بعدم الدستورية ال تنطوي على الجدية 

.المطلوبة قانونا وال تخرج جميعها من حيث النتيجة عن كونها كالما مرسال
1

 

 :ت في هذا القول الى مسألتين رئيسيتين هما واستند

لم يرد فيه ذكر ، حيث من التسبيب  الصلح والمنوه عنه سابقاً  القرار الصادر عن محكمةخلو   -

في  وخال من بيان الجديةكما ،  من قانون المحكمة الدستورية  (11)المادة لمستلزمات ومتطلبات 

أن تلتزم  على انه كان يتعين على محكمة الموضوعمع التشديد . الطلب واقتناع المحكمة بذلك 

 . بذلك وتسبب قرارها تمهيداً لوقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز

أسباب الطعن  وعدم كون عدم توافر شرط مصلحة الطاعن في استبعاد القانون المطعون به  -

ضي أن تبدي تجود شبهة دستورية تقتوحي بوال  ، ومؤدى ذلك أن تلك األسباب بظاهرها جديـة 

 . المحكمة الدستورية رأيها فيه

ونالحظ في القرار المشار اليه اعاله ان محكمة التمييز قد أرست على ما يبدو قاعدة بشأن      

الفصل في جدية الدفع الموجب لإلحالة الى المحكمة الدستورية من قبلها ، اال وهي وجوب تسبيب 

ة  قرار  االحالة الصادر عن محكمة الموضوع وبيان اوجه الجدية في الدفع  واسباب اقتناع المحكم

قرار قاضي الموضوع من هذه الشرائط واالسباب فإن ذلك يعد مدعاةً لرد الدفع  ، فإذا ما خالبجديته 

 .من قبل محكمة التمييز لعدم توافر جدية الدفع 

وقد يرى البعض قرار محكمة التمييز بشأن هذه المسألة وجيهاً حيث ان ال فائدة من اعطاء      

 ظهردية الدفع ان كان ال يستخدمها اصال ، واستخدامه لها ال يالصالحية لقاضي الموضوع بفحص ج

اوجه توافر الجدية التي ستراقبها وتتحقق  في اسبابه اال من خالل القرار الصادر عنه والذي يبين

 .منها محكمة التمييز بعد ذلك 

ن صالحيات ان اال اننا وبالرغم من وجاهة الرأي السابق نجد ان محكمة التمييز لها بما تملك م     

تعيد النظر في مسألة توافر الجدية بشكل مستقل عن صالحية قاضي الموضوع بذلك ، وبالتالي فإن 

عدم قيام قاضي الموضوع ببحث توافر الجدية وعدم تسبيبه للقرار بشكل يعكس قناعته حول ذلك ال 

                                                           
1
رئيس المجلس القضائي ، مرفقاً به القرارات الصادرة عن الهيئه االحاكمة لدى محكمة / صادر عن رئيس محكمة التمييز (  4) غ رقم باللا 

 ،  2112/11/17تاريخ  التمييز لغايات البت في أمر إحالة الدفع بعدم دستورية أي قانون إلى المحكمة الدستورية
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ة الموضوع  تأثير في يحول دون قيام محكمة التمييز بهذا الدور ، فال يمكن ان يكون لتقصير محكم

القرار النهائي الصادر عن محكمة التمييز بشأن االحالة الى المحكمة الدستورية اذا ما رأت ان جدية 

 .الدفع متوافرة 

وجود شبهة دستورية "بذات الوقت ، فمحكمة التمييز بذات القرار قد اشارت مجددا الى مسألة      

توافر الجدية من عدمه ، وهو ما يؤكد النتيجة السابقة  كأساس إلعتماد" حول القانون المطعون به 

 .امكانية التمّسك بهذا المفهوم لتحديد المقصود من الجدية في القرارات الالحقةالتي اشرنا اليها  بشأن 

 

 المبحث الثالث

 من عدمه دفعاالثار القانونية المترتبة على توافر جدية ال

 

مما ال شك فيه ان اي حكم يصدر عن جهة قضائية يرتب آثارا قانونية معينة على اختالفها ، سواًء     

 . الخ .. أكانت هذه اآلثار آثارا شكلية او موضوعية ، آثار منشئة او كاشفة ، آثار ايجابية او سلبية 

ان مناط دستورية  نجد وعند تناول مسألة الحكم في جدية الدفع الموجب لإلحالة الى المحكمة ال     

اصدار حكم مضمونه توافر الجدية او عدم توافرها في ذلك الدفع ، فال هو اما  فحص جدية الدفع 

يوجد حكم ثالث يمكن ان يصدر في هذا الصدد ، وعليه فإن كال من هذين الحكمين يترتب عليه 

مجموعة من االثار القانونية سواًء اكانت تلك آثارا متعلقة باالجراءات الشكلية كاالنتقال الى المراحل 

ى الدستورية  اواجراءات  وطرق الطعن  ، او كانت اثاراً موضوعية تتعلق بالحكم االخرى للدعو

، وسوف اعالج  هذه المسائل في  القانون او النظام موضوع الدفع النهائي حول مدى دستورية 

 :مطلبين هما 

 الحكم بتوافر جدية الدفع : المطلب االول 

 الحكم بعدم توافر جدية الدفع: المطلب الثاني 
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 المطلب االول

 اثار الحكم بتوافر جدية الدفع

 

لدى جهتين مرحلتين والى اخضع مسألة فحص جدية الدفع  قدالنظام القانوني االردني  نإ      

الموضوع  محكمةقضائيتين مختلفتين هما 
1

ومحكمة التمييز 
2

يث دال بد لنا في معرض الحف ولذلك ،  

مناقشة اآلثار القانونية المترتبة على الحكم في كل مرحلة عن الحكم الصادر بتوافر جدية الطعن من 

 .على حدة 

 الحكم بتوافر جدية الدفع من قبل قاضي الموضوع  -اوال 

ان لقاضي الموضوع سواًء اكان قاضي صلح او بداية او استئناف او قاٍض في المحاكم الخاصة     

جدية  الرقابة علىعلى الدفع المقدم بعدم الدستورية ، والتي من ضمنها  رقابتهالحق في بسط االخرى 

مذكرة الدفع بعدم دستورية القانون أوالنظام  الطرف طالب الدفع قدميالدفع بعدم الدستورية ، اذ 

، وبعد التحقق من تواجد كافة الشروط  الى قاضي الموضوع ابتداًء المطبق على موضوع الدعوى 

يفيد  يصدر حكمه باالحالة والذي تي اوردناها سابقا فإن االخيرسس والقواعد الوتحّري كافة اال

ضمنياً بتوافر جدية الدفع المقدم اليه ، وهذا الحكم تترتب عليه مجموعة آثار قانونية شكلية 

 :وموضوعية تتمثل بـ 

 :االثار الشكلية 

وقف النظر في الدعوى الموضوعية  -1
3

الموضوع برفع يده بشكل فمن الطبيعي ان يقوم قاضي : 

مؤقت عن الدعوى الموضوعية المنظورة امامه الى حين البت في الدفع المقدم اليه بشأن عدم 

 .دستورية القانون  او النظام المطبق على ذات الدعوى 

وهذا االثر منطقي ويتوافق مع حقيقة  أن مجرد وجود شبهة حول دستورية القانون المطبق على 

الستمرار في نظر الدعوى ضربا من ضروب مخالفة النصوص الدستورية  الدعوى يجعل من ا

الى النص المشتبه بعدم دستوريته ، حيث انه  اصدر قاضي الموضوع حكما يستندوخاصة اذا ما 

بطالن االحكام الطعن باذا ما تبين الحقا عدم دستورية القانون المطعون فيه فإن اجراءات 

                                                           
1
 . 2112لسنة  11كمة الدستورية رقم الفقرة ب من قانون المح 11المادة  
2
 . 2112لسنة  11الفقرة ج من قانون المحكمة الدستورية رقم  11المادة  
3
 . 2112لسنة  11من قانون المحكمة الدستورية رقم  1/ الفقرة ج  11المادة  
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 رالى الوقت والجهد الذي باالمكان االستغناء عنه عند وقف نظتحتاج الصادرة باالستناد اليه 

 .الدعوى الموضوعية الى حين البت في الدفع 

وهذه االحالة تهدف الى فحص جدية الدفع مرة اخرى من قبل : احالة الدفع الى محكمة التمييز  -2

صور ذلك ان الق –حتى وان لم ينص القانون على هذا االجراء صراحة  –محكمة التمييز 

التشريعي قد نال ايضاً من هذه المسألة فجاء القانون خاليا من النص على دور محكمة التمييز في 

هذه المرحلة وما االساس التي تسير عليه للبت بإحالة الدفع الى المحكمة الدستورية من عدمه 
1

 .

عد أثرا من االثار تانون المحكمة الدستورية االردني ومع تحفظنا على هذه المرحلة اال انها وفقا لق

 .المترتبة على الحكم بتوافر جدية الطعن من قبل قاضي الموضوع 

حيث ان القرار الصادر عن محكمة الموضوع والقاضي بإحالة : عدم جواز الطعن بقرار االحالة  -3

القرار الصادر بهذا الشأن  اذ ان محكمة التمييز ال يكون قابال للطعن ، الدستورية الى مالدفع بعد

يكون خاضعا بحكم القانون لرقابة محكمة التمييز التي ستصدر في النهاية قرارها بشأن االحالة 

 . من عدمها 

 :االثار الموضوعية 

له اثر مباشر على الحكم  سبعدم دستورية القانون او النظام لي ان الحكم بتوافر جدية الدفع     

الدفع ال يلزم المحكمة فقرار محكمة الموضوع القاضي بجدية  مهبدستورية القانون من عد

.، اذ قد يخالف رأيها ما انتهت اليه محكمة الموضوع الدستورية
2
 

قانونا كافة الشروط المطلوبة على االقل حجية وجود  يحمل بين طياته يجب ان ان هذا الحكم اال     

تتصل المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية اتصاال صحيحا إلثارة الدفع بعدم الدستورية بحيث 

وفقا لما تطلبه المشرع ، فإذا ما اتصلت المحكمة الدستورية بالدعوى المطروحة بغير الطريق 

.ما يتعين القضاء به القانوني تصبح الدعوى الدستورية غير مقبولة وهو 
3
 

 المحكمة الدستوريةان تناقض القول بأن  هاال يمكنن االعتبارات السالف ذكرها فإوفي رأينا     

عندما تتلقى مذكرة الدفع فإنه ال تبحث في موضوع الدعوى ، فرقابتها وقضائها ينصب على مدى 

بمعزل عن وقائع الدعوى  ذلك يكونمالئمة القانون او النظام المطعون فيه لنصوص الدستور و

                                                           
1
 . 2112لسنة  11من قانون المحكمة الدستورية رقم  3/ الفقرة ج  11المادة  
2
 277، ص  6، مجموعة احكام المحكمة ، ج  7/1/1224دستورية ، تاريخ /ق  11تورية العليا المصرية ، القضية رقم المحكمة الدس 
3
  12/6/1224دستوري ، تاريخ  1224المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن رقم  
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ان تترفّع عن مناقشة المسائل  -مستقل كقضاء دستوري –، فعلى المحكمة الدستورية الموضوعية

 .الموضوعية وتحصر عملها في بحث الدستورية فقط 

ولكن السؤال الذي يأبى اال ان يطرح نفسه في هذا الصدد ، هو ماذا لو وجدت محكمة الموضوع     

وافقة ان جدية الدفع  متوفرة في الدفع وحكمت بإحالته الى  محكمة التمييز  فقامت االخيرة بعدم الم

على االحالة لكونه ليس جدياً ؟ فكيف نعالج مسألة التناقض في هذه الحالة ؟ وكيف لقاضي الموضوع 

 ان يعود ويحكم وفقا لقانون ثارت شكوكه حول مسألة عدم دستوريته ؟؟

مارسة ملل ان هذا السؤال هو من ضمن العديد من االسئلة التي سكت المشرع عن اجابتها تاركاً     

لحالة اوالتطبيقية معضلة الوقوع في مثل هذا المأزق التشريعي قيد المبرر ، حيث تتنافى هذه  العملية

مع قاعدة وجوب تحقيق العدالة بين الخصوم وتطبيق القواعد القانونية السليمة على وقائع الدعوى ، 

ة يبعث واثارة الشبهات الدستورية  حول قانون معين دون البت في دستوريته وعرضه على المحكم

 .في نفس المتخاصمين الشعور بعدم العدالة 

 . الحكم بتوافر جدية الدفع من قبل محكمة التمييز -ثانيا 

ان تمت احالة الدفع من قبل محكمة الموضوع الى محكمة التمييز ، ثم قامت محكمة التمييز     

بالحكم ايضا بإحالة الدفع الى المحكمة الدستورية
1

اذا ما رأت توافر جدية الدفع وفقا لألسس  

 :تب على ذلك عدة اثار قانونية هي فعندها يتر ، والشروط المطلوبة 

 :االثار الشكلية 

فقرار االحالة الى المحكمة الدستورية يكون من : احالة الدفع الى المحكمة الدستورية للنظر به  -1

دفع ومن تحقق كافة الشروط جدية الصالحية محكمة التمييز وذلك بعد التأكد الكامل من 

، وبذلك فإن الدعوى الدستورية تنتقل الى مرحلتها االخيرة ليتم الفصل في دستورية االخرى

 .القانون او النظام المطعون بعدم دستوريته 

وقد يبدو هذا االثر نتيجة منطقية لألثر االول ، حيث ان : انعقاد المحكمة الدستورية للنظر بالدفع  -2

ة الدستورية ال يمكن ان  تنعقد اال للنظر في الطعون المحالة اليها من قبل محكمة التمييز المحكم

او الجهات المختصة ، ومعنى انعقادها هنا يترتب عليه نظر قضاة المحكمة الدستورية لموضوع 
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كمة الطعن المتمثل في عدم دستورية القانون او النظام المطعون فيه ، وكما ذكرنا سابقا فإن  المح

فع من دالدستورية في هذه المرحلة ليست بصدد مناقشة موضوع الدعوى وإنما هي بصدد نظر ال

 .جهة مدى مالئمة وموافقة القانون او النظام المطعون بعدم دستورية ألحكام الدستور 

 :االثار الموضوعية 

ان اهم اثر موضوعي يترتب على قيام محكمة التمييز بالحكم بجدية الدفع هو ان ال جهة قضائية     

اخرى بعد ذلك تملك المراقبة على مسألة جدية الدفع المقدم ، فحجية الحكم الصادر بتوافر الجدية 

قبل تقة ال والذي يدل عليه قرار محكمة التمييز بإحالة الدفع الى المحكمة الدستورية هي حجية مطل

قضائية اعلى ، فالحكم الصادر عنها الطعن من اي جهة كانت ، ومن ثم فإنه ال رقابة عليها من جهة 

حكم نهائي ، اال ان قرارها ايضاً باالحالة ال يلزم المحكمة الدستورية من ناحية الحكم بدستورية  هو

التحقق من توافر شروط الدفع  او عدم دستورية القانون او النظام المطعون به ، فللمحكمة صالحية

 .المقدم واصدار القرار بشأنه 

ويجدر بالذكر ان مذكرة الدفع بعدم الدستورية التي تقدم الى محكمة العدل العليا او محكمة التمييز     

ألول مرة ، ينظر بمسألة جديته على مرحلة واحدة فقط ثم تحال الى المحكمة الدستورية ، حيث تعد 

هي ذاتها محكمة الموضوع ومن بعد قرار احالة الدفع الصادر عنها تنقل الدعوى  محكمة التمييز

بمحكمة العدل العليا حيث تنظر نفسها مسألة  قفورا الى المحكمة الدستورية ، وكذلك االمر فيما يتعل

.جدية الدفع لمرة واحدة ثم ان قررت احالتها الى المحكمة الدستورية فتحيلها فورا 
1
 

الوضع القانوني في ظل التعديل الدستوري الجديد بانشاء قضاء اداري ويثار التساؤل هنا ، ما     

على درجتين ؟؟ هل ستقوم المحكمة االدارية او المحكمة االدارية العليا بإحالة الدفع الى المحكمة 

 الدستورية بشكل مباشر ودون المرور بمحكمة التمييز ؟

لسنة  29عن تنظيم هذه المسألة في قانون القضاء االداري رقم  ان المشرع االردني قد سكت    

الجديد  2014
2

بالرغم من انها على قدر كبير من االهمية ، فكيف ستتجاوز المحكمة االدارية  

الحية محكمة العدل العليا صالمحكمة االعلى منها والمتمثلة بالمحكمة االدارية العليا اذا قلنا بأن 

 حكمة االدارية ؟حكما الى الم لستنتق
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ير القائم على  اساس قانوني تساؤالت بحاجة الى مبرر واجابة قانونية لغلق باب االجتهاد غانها     

االردني بهذا الصدد ، حيث ترك التساؤالت دون اجابات واضحة  عله المشرعف، وهو ما لم يسليم

االمر الذي من شأنه جعل االجراءات القضائية غير واضحة مما ينعكس سلبا على الثقة العامة بأحكام 

 .المحاكم 

 

 المطلب الثاني

 دفعاثار الحكم بعدم توافر جدية ال

  

الدستورية سواًء اكانت محكمة الموضوع ام قد تتوصل الجهة المختصة بفحص جدية الدفع بعدم     

جدية الدفع المقدم اليها مما يترتب عليه العديد من االثار القانونية  توافر محكمة التمييز الى الحكم بعدم

الهامة ، وكحالة الحكم بجدية الدفع بعدم الدستورية فإنه يتوجب علينا ان نفرق بين االثار القانونية 

ن مرحلتي فحص جدية الدفع سواًء لدى قاضي لموضوع او لدى محكمة المترتبة عند الحديث ع

 .التمييز 

 الحكم بعدم توافر جدية الدفع من قبل قاضي الموضوع -اوال 

عند الحديث عن المرحلة االولى وهي مرحلة فحص الجدية من قبل قاضي الموضوع  فإن الحكم     

عدم جدية الدفع يترتب عليه مجموعة من االثار لاالحالة الى المحكمة الدستورية  مالصادر عنه بعد

 :القانونية الشكلية والموضوعة وهي 

 :االثار الشكلية 

في البداية فإن الحكم بعدم احالة الدفع بعدم الدستورية :  االستمرار بنظر الدعوى الموضوعية  -1

الموضوع من قبل قاضي الموضوع لعدم توافر جدية الدفع يبقي الدعوى منظورة من قبل قاضي 

 .اذ انه يلتفت عن الدفع المقدم ويستمر بنظر الدعوى الموضوعية الى ان يتم البت فيها 

 ملقد اعطى القانون لمقدم الدفع بعد: بعدم الدستورية امكانية الطعن بقرار عدم احالة الدفع  -2

هذا  الدستورية حق الطعن بقرار رد الدفع بعدم الدستورية الصادر عن قاضي الموضوع ، اال ان
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الطعن ال يمكن ان يقدم اال مع الحكم الفاصل بموضوع الدعوى ، بحيث يتم الطعن بالقرارين معا 

عند الفصل في موضوع الدعوى االصلية
1
 . 

 

ويفهم من هذا االمر ان المحكمة المختصة بنظر الطعن المقدم بشأن قرار رد الدفع الصادر     

 .لطعن المقدم في الدعوى الموضوعيةبنظر ا عن قاضي الموضوع هي نفسها المحكمة المختصة

فإذا كان الحكم في الدعوى الموضوعية قابال لالستئناف امام محكمة البداية بصفتها االستئنافية 

فإن الطعن المقدم بشأن رد الدفع لعدم الجدية يقدم ايضا الى محكمة البداية بصفتها االستئنافية ، 

االستئناف فإنها تكون المحكمة المختصة ايضا بنظر واذا كانت المحكمة المختصة هي محكمة 

 .بعدم الدستورية الطعن بقرار رد الدفع 

 

اما اذا اثير الدفع بعدم الدستورية امام محكمة الجنايات الكبرى فإن المحكمة المختصة بنظر     

يطعن لكبرى االطعن بشأن رد هذا الدفع هي محكمة التمييز وذلك ألن  قرارات محكمة الجنايات 

بالذكر انه في هذه الحالة إن قررت محكمة التمييز قبول الطعن برد الدفع  ربها تمييزاً ، ويجد

بعدم الدستورية وقررت ان الدفع بعدم الدستورية جدي ومستوٍف للشروط فإنها تحيل الدفع الى 

دم المحكمة الدستورية مباشرة ذلك ان محكمة التمييز هي صاحبة السلطة بإحالة الدفوع بع

 .الدستورية الى المحكمة الدستورية بعد نظرها من قبل قاضي الموضوع

 

ما االجراء القضائي المتبع عند قيام جهة اال ان السؤال المطروح في هذا الصدد ، هو     

هل هذا الفسخ ضوع برد الدفع بعدم الدستورية ، االستئناف بفسخ القرار الصادر عن محكمة المو

ة الموضوع لتحكم به مجددا ام ان محكمة الدرجة الثانية هي الى محكم سيعيد الدعوى من جديد

 ؟؟تحكم به مباشرة ستنظر الدفع و  من 

، وترك القصور التشريعي مرة أخرى ليعتري ايضا  لم يجب المشرع  االردني عن هذا التساؤل

 ولكننا نجد رية ،هذه الحالة الواقعية والتي قد تتكرر مرارا في التطبيق القضائي للدعاوى الدستو

محكمة ) مع االعتبارات العملية  هو اعطاء الصالحية لجهة الطعن الحل المنطقي والمتوافق  ان

بأن تصدر قرارها مباشرة بشأن الدفع بعدم الدستورية دون الحاجة الى اعادة  ( الدرجة الثانية

جهة االستئناف ، حيث ان من يملك األكثر يملك االقل والدفع الى محكمة الموضوع لنظره 

                                                           
1
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بصفتها جهة مراقبة على القرار  ومدى مالئمته فإنها ايضا تملك سلطة  الفصل فيه  موضوعا 

سواًء بقبول الدفع بعدم الدستورية واحالته الى محكمة التمييز ام التأكيد على قرار محكمة 

 .الموضوع برده 

 

 مبعد السؤال اآلخر الذي يتبادر لالذهان في مسألة الطعن بقرار محكمة الموضوع  كما ان    

القرارات القطعية التي ال تقبل الطعن مثل االحكام  ، هو عن الوضع القانوني في حالة االحالة 

حيث ان الطعن في قرار عدم احالة ،   دينار 250قيمة الدعوى فيها عن  الصلحية التي ال تتجاوز

، الحكم الفاصل في الدعوى ابتداًء سيكون مستحيال في هذه الحالة لعدم جواز الطعن في الدفع 

 . نجد االجابة عنه في القانون االردني فقد نال القصور التشريعي من هذه الحالة إذ اننا لم ومجددا 

 

طعن ال تعدد جهاتمسألة  في نهاية هذا الموضوع نقول ، بأن هناك من التشريعات ما تالفت    

جعل كافة  لعدم الجدية ، فالمشرع الكويتي على سبيل المثال الدفع  احالةبالنسبة لقرارات عدم 

لجنة فحص الطعون في المحكمة جهة واحدة وهي الطعون المقدمة بهذا الشأن قابلة للطعن امام 

ت ن القراراأعلى النظر في الطعون المقدمة بش الدستورية ، وهذه اللجنة يتقتصر اختصاصها

 يمتد نظرها الى اي مسألة اخرى ، وهي على الرغم من فال صادرة بعدم جدية الدفع دون سواه ال

االنتقاد الموجه اليها لكونها ليست جهة قضائية بالمفهوم المعروف لجهاز القضاء اال ان بعض 

.الفقه اعتبرها جهة ذات اختصاص محدد بمقتضى القانون 
1
 

 

 :االثار الموضوعية 

احدى اهم االثار الموضوعية التي تترتب على عدم احالة الدفع لعدم جديته من قبل ان من     

قاضي الموضوع هو تطبيق القانون او النظام المدفوع بعدم دستوريته على وقائع وموضوع 

 .الدعوى الموضوعية 

الدعوى  فالنتيجة الطبيعية  لرد الدفع بعدم الدستورية لعدم جديته هو قطع الطريق امام مراحل    

حول تلك الدستورية ، وبالتالي بقاء صفة دستورية القانون او النظام قائمة دون  ان تثور الشكوك 

الصفة مما يعني قيام قاضي الموضوع بتطبيق نصوص واحكام هذا القانون على الوقائع 

 .الموضوعية المنظورة امامه 

                                                           
1
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 الحكم بعدم توافر جدية الدفع من قبل محكمة التمييز  -ثانيا  

 :ويترتب على قيام محكمة التمييز بالحكم بعدم جدية الدفع المقدم للطعن بعدم الدستورية ما يلي   

فكما ذكرنا سابقا ان قرار االحالة الى : عدم احالة الدفع الى المحكمة الدستورية للنظر به  -1

يكون من صالحية محكمة التمييز وذلك بعد التأكد الكامل من جدية الدفع المحكمة الدستورية 

ومن تحقق كافة الشروط االخرى ، فإن لم تتحقق الجدية في الدفع فال تتم احالة الدفع الى المحكمة 

 .الدستورية 

لى حيث ال جهة قضائية اع: الحكم الصادر بعدم احالة الدفع الى المحكمة الدستورية يكون نهائياً  -2

من الممكن ان يتم الطعن  امامها بقرار محكمة التمييز بعدم احالة الدفع الى المحكمة الدستورية 

 .لعدم جديته ، فهو قرار قطعي غير قابل للطعن 

فبعد ان يصدر الحكم : اعادة الدعوى الى حوزة محكمة الموضوع إلستكمال النظر بها مجددا  -3

احالة الدفع الى المحكمة الدتورية لعد جديته فهنا تعود النهائي من محكمة التمييز والقاضي بعد 

 .سلطة قاضي الموضوع الستكمال النظر في الدعوى الموضوعية 

تطبيق القانون او النظام المدفوع بعدم دستوريته على وقائع وموضوع الدعوى الموضوعية  ،  -4

 .وقد اشرنا الى هذا االثر سابقا 
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 الخاتمة

 

تعرضنا في هذه الدراسة المتواضعة الى  إحدى أهم الجزئيات التي  تبنى عليها قواعد لقد       

، ومن " جدية الدفع الموجب لإلحالة الى المحكمة الدستورية "القضاء الدستوري اال وهي جزئية 

بين ما بحثناه في هذا الصدد تعريف مصطلح الجدية في القوانين والفقه المقارن والذي قد ساعد 

، إال أننا  "الجدية"سليط الضوء على أهم النقاط التي يمكن اعتمادها كأساس لتعريف مفهوم في ت

الحظنا أيضا إن هناك قصورا تشريعيا في تحديد هذه المسألة بشكل يقطع باب التوسع في 

 .األلفاظ

وضع مثل هذا التشريعية التي دعت الى لت الدراسة بيان الحكمة والضرورات هذا وقد تناو     

والتي ال بد للمحكمة أن تتحراها عند الفصل في الدفع الشرط لالستمرار بنظر الدعوى الدستورية 

 .في التأثير على قرار المحكمة الناظرة للدفع دور السوابق القضائية كذلك و ، المقدم إليها 

وفي النهاية استعرضنا مجموعة اآلثار القانونية التي تترتب على الحكم بجدية أو عدم جدية     

الدفع المقدم بعدم الدستورية من الجهتين القضائيتين اللواتي تنظرنه ، مع التركيز على بعض 

 . الجوانب القانونية التي نالها القصور 

ن نتائج عرضناها في محتوى هذا البحث ، ونحن في ظل هذه الدراسة ، وما تمخضت عنها م    

فإننا نقوم بعرض مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تحل اإلشكالية الرئيسية التي يدور 

إيجاد ضابط ومعيار واضح لجدية الدفع الموجب لإلحالة " حولها الموضوع المطروح  اال وهي 

 :ضها في هذا الصدد ، ومن أهم التوصيات التي نعر" إلى المحكمة الدستورية 

 األولضرورة وضع نص قانوني يشتمل على عناصر الجدية التي تمت مناقشتها في الفصل  -1

من هذا البحث ، والتي استخلصنا منها ضرورة وجود ثالثة ركائز أساسية للقول بتوافر 

 أن،  الدعوى  أمد إطالةعدم كون الدفع المثار كيدي يستهدف الجدية وهذه الركائز هي ، 

 أوان تكون مسألة دستورية القانون و يكون الدفع مؤثرا في الفصل في الدعوى الموضوعية 

 .النظام محل شك 

جعل مراحل الرقابة على جدية الدفع مقتصرة على مرحلة واحدة دون الضرورة إلى اللجوء  -2

ة عدم التضييق في قبول الدفوع المقدمإلى مرحلتين ، وذلك لتجنب تناقض األحكام وأيضا ل

 مما يؤدي إلى استحالة الوصول إلى المحكمة الدستورية لعدم جديتها بشأن عدم الدستورية 
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جدية الدفع فيها  أوجهالصادرة عن المحكمة الناظرة للدفع وبيان  األحكامضرورة تسبيب  -3

 األمربشكل واضح وذلك للوصول إلى استقرار قضائي بشأن توافر او عدم توافر الجدية ، 

 .تسهيل مهمة القضاء في االستناد إلى سوابق قضائية معتمدة بهذا الشأن الذي من شأنه 

تفسير المعاني واأللفاظ القانونية بشكل يتواءم والحكمة التشريعية من وراء النص الذي  -4

اشترط توافر جدية الطعن بعدم الدستورية ، بمعنى أن ال يتم رد الدفع بعدم الدستورية جزافاً 

أو الجهة الناظرة شخصي بعدم توافر الجدية الذي قد يراه القاضي منظور وباالستناد إلى 

 .للدفع 

مع احتفاظ المحكمة الدستورية بصالحيتها في المراقبة على الشروط الشكلية والموضوعية  -5

في الدفع المحال إليها اال أننا نرى وجوب إرساء قاعدة قانونية مفادها هو عدم قيام المحكمة 

جدية الدفع من عدمه وذلك لسبق الفصل في هذه المسألة من قبل  بإعادة النظر في توافر

قضاء ك–قضائيتين ، كما أن بحث الجدية من قبل المحكمة الدستورية يخالف طبيعتها  جهتين

عن البحث في المسائل والوقائع الموضوعية في الذي يفرض عليها الترفّع  -دستوري مستقل

 .قانون المطعون فيه للنصوص الدستورية ال الدعوى واقتصار رقابتها على مدى مالئمة

 اإلداريحل اإلشكالية القانونية المتعلقة بإحالة الدفوع الدستورية في ظل قانون القضاء  -2

 إحالتهالجديد ، وإعطاء الصالحية الواضحة لجهة محددة لنظر الدفع والفصل في مسألة 

 .وكيفيتها 

 

ان " الموجب لإلحالة الى المحكمة الدستورية جدية الدفع " هذا ما نأمل من خالل موضوع     

يتم أخذه بعين االعتبار لكي تتجلى قواعد وإجراءات الدعوى الدستورية بشكل واضح ومحدد ، 

صول الى الدولة ونحن ننظر إلى الهدف األبعد من ذلك في بحثنا لهذا الموضوع اال وهو  الو

دستوري متكامل وفّعال بشكل يضمن الوصول الى قضاء  إتاحةة من خالل الديمقراطية الحق

 .الرقابة الفعلية على دستورية القوانين واألنظمة  

 وهللا من وراء القصد ،،، 
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 المراجع

 

 الكتب 

  ، دار الجامعات المصرية ،  الرقابة على دستورية القوانين في مصرعلي الباز ،

 .1791االسكندرية، 

  ، الكويت ، ، مطبوعات جامعة الكويت ،النظرية العامة للقانون الدستوري رمزي الشاعر 

1791 . 

  1773 القاهرة ، ، دار النهضة العربية ، ، الدعوى الدستوريةصالح فوزي. 

  ، 2005 ، مجلس النشر العلمي ، الكويت ،  المحكمة الدستورية الكويتيةعادل الطبطبائي. 

  ، مجلة اتحاد المحاكم  دستورية القوانين في البالد العربيةطرق الرقابة على يحيى الجمل ،

والمجالس الدستورية العربية ، النشرة االولى، االمانة العامة إلتحاد المحاكم والمجالس 

  2002الدستورية العربية ، 

 األبحاث المنشورة 

  ، مجلة بحث منشور في ،  قرينة الدستورية كأساس لعمل القاضي الدستوريعيد الحسبان

 . 2011،  41، العدد الشريعة والقانون 

  ، مجلة قضايا بحث منشور في ،  الرقابة على دستورية القوانين في ايطاليامحمد زهران

 . 14، السنة  األول، العدد  الحكومة

  ، التعليق على حكم المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية عبد العزيز محمد سالمان

، المركز الفلسطيني إلستقالل  كتاب العدالة والقانون،  2011سنة ل 1في الطعن رقم 

 . 2013، ( مساواة)المحاماة والقضاء 
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 االحكام القضائية 

  دستورية ، جلسة / ق  19لسنة  29المحكمة الدستورية العليا المصرية ، القضية رقم قرار

 . 1777، 43، مجلة هيئة قضايا الدولة ، ع اس  9/11/1771

  9/5/1774دستورية ، تاريخ /ق  15المحكمة الدستورية العليا المصرية ، القضية رقم قرار 

 . 2، مجموعة احكام المحكمة ، ج 

  4/9/2000دستوري ، جلسة رقم  9/2000المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن رقم قرار ،

 .7/9/2000، الصادر بتاريخ 490الجردية الرسمية ، الكويت اليوم ، ع

  12/2/1774دستوري ، تاريخ  1774المحكمة الدستورية الكويتية ، الطعن رقم قرار . 

  22/5/2013الصادر بتاريخ  1974/2013قرار محكمة التمييز رقم .  

  911/2012قرار محكمة صلح العقبة بالقضية رقم  

  رئيس المجلس القضائي ، مرفقاً به/ صادر عن رئيس محكمة التمييز (  4)البالغ رقم 

القرارات الصادرة عن الهيئه االحاكمة لدى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالة الدفع 

 . 2012/11/09كمة الدستورية تاريخ بعدم دستورية أي قانون إلى المح

 نالقواني

   2012لسنة  15قانون المحكمة الدستورية االردنية رقم 

  وتعديالته 1793 لسنة  14قانون انشاء المحكمة الدستورية الكويتية رقم. 

  2002لسنة  3قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم 

  2014لسنة  29قانون القضاء االداري رقم 
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