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العــدالــة والقـانــون

مقدمة العدد
عىل طريق إثراء النقاش وإغناء التجربة
تؤكد «مســاواة» عىل أن غايتها من إصدار جملة «العدالة والقانون» تكمن يف تشجيع فكرة التعليق
عــى األحكام والقرارات القضائية ،وفق ًا للضوابط واملعايري القانونية ذات الصلة ،عم ً
ال بالقاعدة
الفقهية التي تعترب القرارات واألحكام القضائية عنوان ًا للحقيقة ،وإن مل تكن بالرضورة عينها.

وهدف «مســاواة» تفعيل مبدأ علنية القضاء والوقوف عىل الوجه األمثل إلعامل قاعدة تســبيب

األحكام والقرارات القضائية ،بوصفها العمود الفقري للرقابة الشــعبية والوطنية عىل حسن أداء

الوظيفة القضائية.

وتســعى «مســاواة» إىل إثراء احلوار القانوين وإغنائه بغية حتقيق العدالة ،وإغناء التجربة القضائية

يف تفســر أحكام القانون ،وإعطاء الوصف األدق ملقاصــد ومعاين النصوص والقواعد القانونية
والترشيعات ،وإنزال القاعدة القانونية املالئمة عىل وقائع النزاع املرفوع إىل القضاء.

وتعتقد «مساواة» أن عملية التعليق عىل األحكام القضائية والقرارات بقوانني تلعب دور ًا هام ًا يف

لفت انتباه املجتمع القانوين إىل مواطن اخللل والضعف والتناقض يف القوانني واألنظمة الســارية،

ليقوم بدوره لضــان إجراء التعديالت الترشيعيــة الالزمة والرضورية لتوحيــد رزمة القوانني
واألنظمة ،بام يضمن دستوريتها وتطابقها وانسجامها كمدخل أساس لتجسيد مبدأ سيادة القانون
وحفظ األمن املجتمعي وتعزيز هيبة القضاء وتوطيد مبدأ استقالل القايض ،وبناء دولة املؤسسات

والقانون.

و»مســاواة» ال تستهدف بأي حال التجريح الشخيص أو النقد السلبي ،بقدر ما تنطلق يف مسعاها

هــذا من كافة االعتبارات التــي أمجع عليها فقهاء القانون والقضــاء ،والكامنة وراء التعليق عىل
األحكام والقرارات القضائية والقرارات بقوانني والترشيعات واإلجراءات والقرارات القضائية
واإلدارية املتصلة بحقوق اإلنسان ومبدأ الفصل بني السلطات وسيادة القانون واستقالل ونزاهة
وحيدة القضاء.

ومن الطبيعي أن هذه التعليقات التي يضعها املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة»

بني أيدي السادة القضاة واملحامني والعاملني بالقانون ،تعرب عن اجتهادات وأفكار ورؤى أصحاهبا
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ومقدميها ،ويف ذات الوقت تشــكل تعميق ًا وتطوير ًا للحوار القانوين والفكري اهلام والرضوري

لتوحيد املفاهيم القانونية وإثراء التجربة العملية للقضاة واملحامني الفلســطينيني وكافة املشتغلني

بالقانون ،من رؤساء ووكالء نيابة وأساتذة قانون وطلبة كليات احلقوق ومؤسسات املجتمع املدين

والفعاليات االجتامعية وغريهم من املهتمني بالشأن القانوين العام.

وهذا ما يصبوا إليه املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» ،يف إطار سعيه احلثيث

يف العمل عىل بناء قضاء فلسطيني مرشوع ،نزيه ،كفؤ ،قادر ،وفاعل ،وتعميق وتطوير دور ورسالة
املحامني الفلســطينيني ونقابتهم يف صيانة مبدأ ســيادة القانون وسواده عىل الكافة كطريق جمرب
للنجاح يف بناء حكم فلسطيني صالح وحديث.

وها نحن يف «مساواة» نصدر العدد الواحد واألربعون من جملة العدالة والقانون متضمن ًا ثالثة أحكام
قضائية صادرة عن حمكمة النقض بصفتها اإلدارية وحمكمة النقض واملحكمة الدستورية ،األول يتعلق
بقرار الرئيس اخلاص بتأجيل االنتخابات العامة ،والثاين يتعلق بدستورية اعتبار األحكام الصادرة عن

حمكمة النقض بصفتها اإلدارية أحكام ًا هنائية غري قابلة للطعن ،والثالث يتعلق بمدى قابلية األحكام

الصادرة عن املحاكم الكنسية للطعن بالنقض .حيث قام بالتعليق عىل احلكم األول األستاذ الدكتور

فتحي فكري ،أستاذ القانون العام يف كلية احلقوق-جامعة القاهرة ،واملحامي الدكتور حممد عبد اهلل
الظاهــر من األردن ،بينام قام بالتعليق عىل احلكم الثاين الدكتور حممد عبد الفتاح عبد الرب مستشــار
مساعد بمجلس الدولة املرصي  ،والدكتور حممد خري عامر الرشيف من األردن ،واألستاذ حممد خرض

أستاذ القانون الدستوري يف جامعة بريزيت ،واملحامي حممد زكي أبو عرة ،وعلق عىل احلكم الثالث

املستشار الدكتور عبد العزيز ساملان نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا يف مرص ،والقايض الدكتور
فؤاد درادكه قايض حمكمة التمييز األردنية ورئيس دائرة إشهار الذمة املالية يف األردن.

آملني أن حيقق هذا العدد من جملة العدالة والقانون الغاية املرجوة منه ،ومســاواة عاقدة العزم عىل
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االستمرار يف مواصلة إصدارها إىل جانب شقيقتها «عني عل العدالة».

«مساواة»

دراسات وأبحاث حمكَّمة

دراسات وأبحاث حمكَّمة

«قواعد الشكل يف القرار اإلداري « دراسة مقارنة»
املحامي أمحد هندي /نابلس
بإرشاف الدكتور عبد اللطيف اهلاليل

مقدمة
ُيعرف القرار اإلداري عىل أنه كل عمل قانوين صادر عن جهة إدارية بإرادهتا املنفردة إلحداث أثر

قانوين اجتاه املدارين ،صادر عن سلطة إدارية يف شكل تنفيذي ،أي يف شكل یستتبع التنفيذ املبارش،
وهــذا القرار ال یشــرط أن یصدر يف صیغة معینة ،إال أن املرشع قد یفــرض عىل اإلدارة املتخذة
للقرار مراعاة إجراءات وشــكلیات معینة تبع ًا ملا تنص علیه الترشيعات أو العرف اإلداري امللزم
هلا ،واملبادئ العامة واالجتهاد القضائي.

یعترب الشــكل من الناحیة التارخییة اخلطوة الثانیة التي خطاها جملس الدولة الفرنيس يف توســیع

سلطات رقابته عىل القرارات اإلدارية بعد ركن االختصاص ،فبعد أن بسط رقابته عىل هذا الركن
األخری بدأ يف مرحلة ثانیة یوســع من نطاق هذا الركن حیث جعله شــام ً
ال ملفهوم الشكل ،إال أنه

وبعد اســتقرار الفقه والقضاء اإلداري عىل إعطاء االختصاص معنى ضیق یقف عند حد مصدر

القرار ،نجد أن مفهوم الشكل أصبح مفهوم ًا مستق ً
ال عن مفهوم االختصاص فمجلس الدولة

محایة منه لألفراد ،توســع يف تفسری النصوص بحیث فرض عىل اإلدارة بعض الشكلیات مل ترد يف

حرفیة النصوص ،عن طریق التوسع يف التفسری والقیاس واستناد ًا عىل روح القانون أحيان ًا(   .

والشكل يف القرار اإلداري هو املظهر اخلارجي الذي تصبغه اإلدارة عىل القرار لإلفصاح عن إرادهتا
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وبالتايل فهو لیس جمرد روتنی أو قواعد شــكلیة ال قیمة هلا وإنام هو يف حقیقته ضامنة من ضامنات
1

سلیامن الطاموي ،النظریة العامة للقرارات اإلداریة  -دراسة مقارنة ، -دار الفكر العريب ،الطبعة الثالثة،
سنة ، 1966ص.243 .
حكّمت هذه الدراسة من قبل الدكتور أمحد خالد /أستاذ القانون اإلداري يف جامعة بريزيت ،والدكتور
عيسى منارصة /أستاذ القانون العام يف جامعة القدس

دراسات وأبحاث حمكَّمة

ٍ
قرارات غری
محايــة حقوق األفراد متنع اإلدارة من الترسع وهتدید حقوق األفراد وحرياهتم باختاذ

مدروسة ،ومحلها عىل الرتوي يف ذلك ووزن املالبسات والظروف املحیطة بموضوع القرار حتقیق ًا

للمصلحــة العامة ،وكام یقول الفقیه األملاين -إهرینج« -إن األشــكال واإلجراءات تعد األخت
التوأم للحریة وهي العدو اللدود للتحكم واالستبداد»(   .

ویعد موضوع الشــكل من أكثر املوضوعات التي ثار حوهلا اجلدل ســوا ًء من حیــث تعریفه أو عالقته
باإلجــراءات اإلداریة ،هذا مع إقرار اجلمیع بحقیقة مؤداها أن الشــكل واإلجراءات مها وجهان لعملة
واحدة تتمثل يف محایة مرشوعیة القرارات اإلداریة ،وهكذا من خالل اســتقراء األحكام القضائیة فإهنا مل

تكن حاســمة للجدل عاآلراء الفقهية يف هذا املجــال ،إذ أن أغلب األحكام الصادرة مل تفرق بنی العیب
الشكيل والعیب اإلجرائي ،والفقه من جانبه انقسم ايض ًا حيث َعد جانب ًا منه اإلجراء من عنارص الشكل (   .

وقد بدا ذلك جلی ًا يف تعريفه للشــكل يف القرارات اإلدارية بأنــه (املظهر اخلارجي الذي يفرغ به

القرار لإلفصاح عن إرادة اإلدارة) فلم یفصل بذلك بنی اإلجراء املتبع إلعداد القرار وشكله ،وقد

أبدى هذا الرأي الفقيه الفرير إضافة إىل العمید ســلیامن الطاموي واللذان أكدا أنه ال یوجد فصل

بنی قواعد الشكل واإلجراءات فكالمها یندرج حتت عیب واحد وهو عیب الشكل ،وذهب جانب ًا
أخر من الفقه كذلك إىل اعتبار اإلجراء مســتقل عن الشــكل ،وقد ظهر ذلك من حتدیده مدلوال

لإلجراء وآخر للشكل ،فاإلجراءات عنده هي العملیات املختلفة التي یمر هبا القرار اإلداري من
بدء التفكری يف إصداره أي ما قبل صبه يف اإلطار أو القالب الذي یظهر فیه ،وأن الشــكل هو هذا

اإلطار أو القالب التي تظهر فیه إرادة اإلدارة ،وهذا ما أكده الفقيهان  Walineو ،stassinopoulos
حیث أقرا بوجوب الفصل التام بنی كل من قواعد الشكل واإلجراءات اإلداریة(   .

تعترب قواعد الشــكل يف إصدار القرارات اإلدارية ذات أمهية بالغة كوهنا تقوم كحاجز موازنة بني
سلطات اإلدارة الواسعة يف إصدار القرارات اإلدارية ومصلحة األفراد املخاطبني هبذه القرارات

«باإلضافــة إىل ركن االختصاص» ،فإذا كانت اإلدارة تتمتع يف إصدار قراراهتا بامتیازات متعددة
2

سمیة حممد كامل ،الشكل يف القرارات اإلداریة- ،دراسة مقارنة -دار منشورات احللبي احلقوقیة ،طبعة
األوىل  ، 2014ص .17

4

نفس املرجع السابق ،ص .23

3

أنظر يف ذلك :سمية حممد كامل ،الشكل يف القرارات اإلداریة- ،دراسة مقارنة  ،مرجع سابق ،ص .23
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كون أن املرشع منحها السلطة التقديرية يف الكثري من األحيان بإصدار قراراهتا دون إتباعها شك ً
ال
معين ًا ،فإن علیها ويف احلالة التي يلزمها املرشع بشــكل معني أن تســلك بدقة السبیل الذي رسمته
القواننی واللوائح إلصدار تلك القرارات(   .

وهبذا تكون قواعد الشكل يف إصدار القرارات اإلداریة ،مقصود ًا هبا محایة املصلحة العامة ومصلحة
األفراد عىل السواء ،وذلك بتجنیب اإلدارة مواطن الزلل والترسع ومنحها فرصة معقولة للرتوي
والتدبری ،ودراسة وجهات النظر املختلفة ،فتقل بالتايل القرارات الطائشة.

وســوف نتناول موضوع قواعد الشكل باملفهوم الضيق هلا ،اإلطار أو القالب التي تظهر فیه إرادة
اإلدارة ،ليكــون موضوع ذو دقة وواضح املعامل حيث أنه إذا قمنا بإضافة قواعد اإلجراء يف القرار

اإلداري سيكون موضوع كبري بحاجة إىل بحث مطول إلنجازه.

وإذا كانت القرارات اإلداریة عملیة حیویة وســلطة حتوزها ومتارسها السلطات اإلداریة املختصة

مركزیــ ًا وال مركزی ًا من أجل حتقیق وإنجاز أهداف الوظیفة اإلداریة املتعلقة باملصلحة العامة بكل
فاعلية ورشــاد ،فإن عنرص الشكل حیتل مكانة هامة بنی أركان القرارات اإلداریة ،هذا الركن تربز

قیمته ومزایاه يف عملیة تنظیم وضبط السلطات اإلداریة بصورة حمددة ودقیقة ،األمر الذي يضمن
حتقق املرشوعیة القانونیة يف األداء اإلداري.

ومن هنا سوف نقوم بطرح إشكالية أساسية تتمحور حول قواعد الشكل يف القرار اإلداري أال وهي:

ماهية األسس التي يتم االعتامد عليها يف تقسم قواعد الشكل يف القرار اإلداري إىل قواعد جوهرية

وثانوية؟ وما مدى تأثري عدم االلتزام بقواعد الشــكل اخلاضــع لرقابة القضاء اإلداري عىل إلغاء
القرار اإلداري و التعويض عنه ؟

وحلل هذه اإلشكالية سوف نقوم بتقسيم البحث وفق اخلطة اآلتية:

 -املبحث األول :الشكليات اجلوهرية والثانوية يف القرار اإلداري

 -املبحث الثاين :اآلثار املرتتبة عىل القرارات اإلدارية املخالفة للقواعد الشكلية
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املبحث األول
الشكليات اجلوهرية والثانوية يف القرار اإلداري

إذا كانت اإلدارة ملزمة حال إصدار قراراهتا بإتباع الشــكل الذي حيدده القانون ،فإهنا ملزمة أيض ًا

باستيفاء الشكل اجلوهري يف إصدار تلك القرارات حتى لو مل يرد بشأنه إلزام ترشيعي ،هذا النوع
من الشكليات ذات أمهية بالغة تسمى الشكليات اجلوهرية ،ويف املقابل توجد شكليات أخرى ال

تؤثــر يف صحة القرار اإلداري إذا ما تم خمالفتها وهي ما يطلق عليها الشــكليات الثانوية ،ويبقى
األمر يف ذلك لتقدير قايض املوضوع ليحدد طبيعة كل شكلية عىل حدا.

املطلب األول

الشكليات الثانوية يف القرار اإلداري

یقصد باجلوانب الشــكلیة الثانویة ،تلك املرتبطة بمظهر القرار اخلارجي وغری املؤثرة يف مضمون

القــرار ،حیث أن القرار اإلداري یمكن أن یكون مكتوب ًا أو شــفوی ًا أو ضمنی ًا ،فقد تكون اإلدارة
ملزومة بإتباع شكل ما يف إصدارها للقرار ،أو قد ترتك هلا احلریة يف اختیار الشكل املناسب للتعبری

عن إرادهتا كام تبقى اإلدارة غری ملزمة بتذییل القرار بتاریخ معنی وهلا احلریة يف ذكر األســانید أو

عدم ذكرها ،وكل ذلك وفق ًا ألحكام املرشع الذي حيدد آلية إصدار القرارات أو يرتك احلرية الكاملة
لإلدارة إلصدار القرار وفق الشكل الذي تراه مناسب ًا.

الفقرة األوىل :الكتابة كشكل ثانوي

إن األصل يف اإلفصاح عن القرار اإلداري هو حریة اإلدارة يف التعبری عن إرادهتا بأي شكل یضمن وصول

إرادهتا إىل علم األفراد ،أو كام یقول جملس الدولة املرصي يف حكمه الصادر يف  13ديسمرب  ...« 1950إن

األوامر اإلداریة لیست هلا أشكال وال أنواع حترصها ،بل هي جمرد تعبری من املوظف املختص عن إرادته يف
الترصف عىل وجه معنی يف أمر معنی ،ولغرض من أغراض وظیفته ،ويف حدود اختصاصه»(   .

6

احلكم الصادر عن جملس الدولة املرصي بتاريخ  13ديسمرب  ،1950مشار إليه يف سليامن الطاموي
النظریة العامة للقرارات اإلداریة  -دراسة مقارنة -مرجع سابق ،ص.171
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كام اجتهت حمكمة العدل العليا يف فلســطني نفس االجتــاه إذ قالت يف أحد أحكامها عىل أنه « :أما
بخصوص الدفع الشكيل القائل بأن ما هو مطعون فيه من خالل هذه الدعوى هو عمل من أعامل
الســيادة وأنه ال وجود لقرار باالعتقال يمكن اعتباره قرار ًا إداري ًا فإننا نرى يف ذلك مغالطة جتايف

الواقع واملنطق القانوين السليم ،إذا بالرجوع إىل ما استقر عليه الفقه اإلداري وقضاء حماكم العدل
العليا نجد أن املتفق عليه كقاعدة عامه عدم اشــراط سكب القرار اإلداري يف قالب معني ،وهلذا
فقد تستدل حمكمة العدل العليا عىل وجود القرار اإلداري من تنفيذه تنفيذ ًا مادي ًا.   (»....

غري أن املرشع ويف العديد من احلاالت يفرض عىل اإلدارة أن تفرغ إرادهتا يف شكل معني ،بحيث

يصــر القرار اإلداري معيب ًا إذا مل حترتم اإلدارة هذا االلتزام ،وبالتايل تكون اإلدارة ملزمة باحرتام

نص القانون ،كام أشار إىل ذلك الفقيه الفرنيس  André de laubadéreبخصوص شكلية الكتابة
يف القرار اإلداري عندما قال « إن شــكلية الكتابة ال تكون متطلبة ،إال إذا نص القانون عىل ذلك
وأفردها النص القانوين الذي حيكم ذلك الترصف»(   .

كام أن هناك حاالت ال تشــرط فیها الكتابة بصورة رصحیة وإنام یســتنتج ذلك من عنارص معینة
كاشرتاط تسبیب القرار أو نرشه ،وغری ذلك من العنارص الشكلیة التي تستلزم بطبيعتها الكتابة.

فالكتابة باعتبارها شــكلیة تتعلق بالقرار اإلداري هلا قیمة قانونیة تتمثل يف القرینة الرسمیة وقرینة

السالمة املادیة ،أي أن یكون القرار مكتوب يف وثیقة رسمیة وأن یكون مضمونه صحیح ًا وسلی ًام(   ،
حيث أكد األستاذ  Michel Roussetعىل هذه الشكلیة عندما قال «أن القرار اإلداري مبدئی ًا ،هو

قرار حمرر وكتايب»     (.

ومن األمثلة عىل ذلك القرار بقانون رقم  41لسنة  2020بشأن املحاكم اإلدارية يف فلسطني والذي

ينص يف املادة  24منه عىل» جيب عىل املســتدعي أن يرفق باالستدعاء اآليت ...:ج .القرار اإلداري

14

7

قرار حمكمة العدل العليا يف فلسطني رقم  ،18/2000الصادر بتاريخ .11/7/2000

9

صدقي معاذ ،رقابة املجلس األعىل عىل شكلیات القرار اإلداري ،رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا يف
القانون العام1996 ،جامعة حممد اخلامس بالرباط ، ،ص.96

André de laubadére, <<Traité de droit administratif >> 8éme édition, librairie générale de
droit et jurisprudence,paris,1979 page 615.

8

10 Michel Rousset et Olivier Rousset-Droit administratif, Tome II, Le contentieux administratif,
Deuxième édition-PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE (2004).page 149.
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املطعــون فيه إذا كان قد تم تبليغه له»(      ،وواجب قانون ، 41.90املنشــئ للمحاكم اإلداریة يف

املغرب يف مادته  21شكلية الكتابة عندما نص عىل أنه « جیب أن یكون طلب اإللغاء بسبب جتاوز
السلطة مصحوب ًا بنسخة من القرار اإلداري املطلوب إلغاءه»(     .

فالشكل املكتوب أی ًا كانت الصورة التي یظهر فیها ،جیب أن یتضمن كمحرر مكتوب جمموعة من

البیانات قد توجد كلها أو بعضها فیه ،وقد اختلف الفقهاء يف حتدید البیانات التي جیب أن حیتوهیا
القرار اإلداري ،وهذا راجع يف األساس إىل اختالف مذاهبهم يف تعريف قواعد الشكل ووجوب

الفصل بينها وبني اإلجراءات اإلدارية(     .
وإعام ً
ال للقاعدة العامة التي تقول أنه ال یشــرط يف القرار اإلداري أن یصدر يف شكلٍ مع ٍ
نی ،ومن
ثمة فقد یكون مكتوب ًا أو شــفوی ًا أو ضمنی ًا ،حیث أن اإلدارة بإمكاهنا أن تعرب عن إرادهتا يف شكلِ

ٍ
قرارات إداریة ضمنیة غری رصحیة تنتج عن ســكوهتا خالل أجلٍ معنی(      ،ویعترب القرار الضمني

أحد أهم أنواع القرارات اإلدارية الذي یتحقق عندما تلزم اإلدارة الســكوت ،حیث تظهر أمهيته
القانونیة من خالل ارتباطه بمسألتنی بالغتي األمهیة ومها احرتام مبدأ املرشوعیة ومحایة األفراد جتاه

موقف اإلدارة الضمني من ناحیة أخرى.

ويتميز القرار الضمني عن غريه من القرارات اإلدارية األخرى يف أن املرشع يفرتضه ضمني ًا للقول

بوجوده ليتم تفسريه بالرفض أو القبول ،فاألصل أن سكوت اإلدارة يعرب عن رفضها  ،إال إذا كان
هنالك نص خاص يوضح أنه ويف حالة سكوت اإلدارة فإنه يعترب قرار ًا بالقبول.     ( .

وأعترب الفقیه الفرنــي  André de laubadéreأن القرارات اإلدارية هي قرارات رصحية ،لكن

أحيان ًا قد حيصل أن تســكت اإلدارة لفرتة معينة بعد طلب املستدعي ،فاملعنى هنا إذ ًا هو القبول أو
 11املادة ( )24من القرار بقانون رقم ( )41لسنة 2020م بشأن املحاكم اإلدارية يف فلسطني .املنشور يف
اجلريدة الرسمية الفلسطينية «الوقائع» يوم األثنني املوافق  11كانون الثاين  2020يف العدد املمتاز رقم .22

 12املادة  21من قانون رقم 41.90املنشئ للمحاكم اإلدارية يف املغرب.
 13سمیة حممد كامل،الشكل يف القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص 85

 14عبد الواحد قریيش ،القضاء اإلداري ودولة احلق والقانون باملغرب ،نرش الرشكة املغربیة لتوزیع الكتاب،
طبعة  ، 2009ص 93

 15إسبايطي رشدي ،مقال بعنوان القرار الضمني ،حماولة يف املفهوم والرقابة القضائیة علیه ،املجلة املغربیة
لالدارة املحلیة و التنمیة ,عدد  115مارس,ابریل  , 2014ص 61-60
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الرفــض ،وهذا ما يفيد عىل وجود قرا ٍر ضمني ،كام اعترب الفقيه اندري دولبادير عىل أن ســكوت
اإلدارة بعد ٍ
طلب من املســتدعي بنا ًء عىل القانون رقم  17لســنة  1900قرار ًا مفاده الرفض ،هلذا

وحسب الفقيه  André de laubadéreيمكن اعتبار سكوت اإلدارة كمبدأ عام هو رفض للطلب،

لیســتنتج أن هذه الفرضیة تتحقق يف حالة واحدة وهي وجود نص قانوين ينص عىل أن ســكوت
اإلدارة هو ٌ
قبول ضمني للطلب(     .

ليثمن ذلك القانون رقم  2013-1005الصادر يف  12نوفمرب  2013يف فرنسا ،والذي اعترب أن سكوت

اإلدارة يف مدة حمددة قدرها  60يوم ًا يصبح قرار ًا ضمني ًا بالقبول ،أما بخصوص فلســطني فهنالك بعد
النصوص التي تنص عىل أنه ويف حالة سكوت اإلدارة يف مدة حمددة فإنه يعترب قرار ًا ضمني ًا بالقبول(     ،

ومثال عليه ســكوت اإلدارة عىل طلب االستقالة يف قانون اخلدمة املدنية الفلسطيني باعتبار انه يف حالة

عدم رد اإلدارة خالل مدة  30يوم ًا من تقديم كتاب االستقالة فإن االستقالة تعترب مقبولة حك ًام(     .

وهنالك قرارات أخرى تدخل يف عداد القرارات اإلداریة غری املكتوبة وهي القرارات الشفویة غري
یوجهه الرئیس إىل مرؤوسه من أجل القیام بعملٍ ما(     .
املوثقة ومن أمثلتها األمر الذي
ُ

اســتنتاج ًا ملا سبق فعدم اعتبار الكتابة شــكلیة جوهریة بالرغم من األمهیة التي حتظى هبا يف ضامن
راجع باألساس إىل وجود ذلك النوع من القرارات املعروفة بالقرارات
استقرار العالقات القانونیة
ٌ

الضمنیة والقرارات الشفویة التي قد جتعل من شكلیة الكتابة شكلیة ثانویة.

الفقرة الثانية :التاريخ واألسانيد كشكليات غري جوهرية يف القرار اإلداري
 .1التاریخ:

یعد تاریخ صدور القرار اإلداري من القواعد الشــكلیة للقــرار اإلداري ،بینام ال یعد يف ذاته من

رشوط الصحة الشــكلیة يف القرار وهذا ما أكده جملــس الدولة الفرنيس يف حكمه الصادر يف 30

16

16 André de laubadére, <<Traité de droit administratif >> 8éme édition, librairie générale de
droit et jurisprudence,paris,1979 page 617.

 17قانون رقم  2013-1005الصادر يف  12نوفمرب  2013يف فرنسا.

 18املادة  99من قانون رقم  4لسنة  1998بإصدار قانون اخلدمة املدنية.

	19یوسف سعد اخلوري ،القانون اإلداري العام ،اجلزء األول ،تنظیم إداري أعامل وعقود إداریة ،مكتبة
الصادر دار املنشورات احلقوقیة ،1998 ،ص.106
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یونیو ، 1952القايض بأن غیاب بیان تاریخ اإلصدار ال «« »Balencigaیشكل يف ذاته عیب ًا جوهری ًا
یسحب عدم املرشوعیة علیه(     .

وتكمن فاعلية التاريخ يف التأكد من صحــة الوقائع املادية للقرار اإلداري وضبط النطاق الزمني
املرشوع الختصاص الســلطة اإلدارية ،كام جتدر اإلشــارة إىل أنه يف غياب املقتضيات الترشيعية

املتعلقة بشــكلية التاريخ ،فإن القايض اإلداري بالنظر إىل فاعليتهاُ ،يعملها يف مراقبته ملدى احرتام
السلطة اإلدارية هلذه الشكلية ،كام يعد التاريخ وسيلة لتحديد االختصاص الزمني وكقاعدة عامة

فــإن صاحب االختصاص جيب أن يامرس اختصاصه خالل املــدة الزمنية التي يثبت له فيها هذا
االختصاص طبق ًا للقانون ،وإال اتسم القرار اإلداري بعيب عدم االختصاص الزمني(     .

باإلضافة لكون شــكلية التاريخ تكمن أساســ ًا يف التأكد من صحة الوقائع املادية للقرار اإلداري
وضبــط النطاق الزمني املرشوع الختصاص الســلطة اإلدارية ،وكذا التأكد من مرشوعية رسيان
ونفاذ القرار اإلداري باعتبار أن نفاذ هذا األخري يبدأ من تاريخ اإلصدار.

وهذا ما ذهب إليه جملس الدولــة املرصي يف حكمه الصادر بتاريخ  ،1957-4-25إذ قىض بأن

جمرد خلو التقریر الســنوي بتقدیم كفایة املوظف من تاریخ حتریره ال یعني أنه حت ًام مل حیرر يف شهر
فربایر يف الذات ،كام أنه ال یرتتب عىل إمهال بیان التاریخ أي بطالن.

وعدم ذكر تاریخ قرار الضبط اإلداري أو اخلطأ يف نسخه ال یعد شكلية جوهرية من شأهنا أن تبطله،

فعندما حتمل وثیقة القرار اإلداري تارخی ًا الحق ًا عىل التاریخ الذي أختذ فیه فإن هذا ال یؤثر عىل مرشوعیة

قرار الضبط اإلداري ،إال إذا متسك هبا املدعي وأثبتها وأقام الدلیل عىل أن ثمة ظروف قانونیة وواقعیة

حدثت بنی التارخینی كان من شأهنا أن حتول دون صدوره أو عىل األقل تعدیل حمله(     .

إال أنه وبالرغم من ذلك فإن لتاریخ القرار قیمة وأمهیة خاصة ،سوا ًء بالنسبة للجهة املختصة مصدرة

القرار ،أو ملن یمســه القرار ،فهي تتعلق بتحدید نطاق االختصاص الزمني ُملصدر القرار وحتدید

بعض األوضاع الوظیفیة التي تســتندُ لتاریخ القرار ،وأن عملیة تثبیت التاریخ عىل القرار یســهل
 20سمیة حممد كامل ،الشكل يف القرارات اإلداریة ،مرجع سابق ،ص 210

 21حممد األعرج ،فاعلية قواعد الشكل واإلجراءات يف القرار اإلداري ،أطروحة لنيل الدكتوراة يف القانون
العام ،جامعة حممد اخلامس /أكدال 2002-2001

 22سمیة حممد كامل ،الشكل يف القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص 210
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مهمة الرقابة القضائیة ،وهلذا فإن عملیة البحث عن صحة التواریخ قد اتســعت ومن حق القايض
یطالب بنسخة من أصل القرار املطعون فیهِ ،لل َّتحقق من فحواه وصحة تارخیه(     .
اإلداري أن
َ

وبالتــايل فإن اإلدارة غری ملزمة بذكر التاریخ فهي ختضع لرقابــة القايض يف حال العكس ،ملا فیه

من تســهیل ملهمة القايض اإلداري يف الرقابة عىل صحة القرار اإلداري ،لذلك فإن جملس الدولة
الفرنــي مل جیعل اخلطأ والتزوير يف ذكر التاریخ أي تأثری عىل مرشوعیة القرارات اإلدارية ،حیث

نــص يف أحد أحكامه عىل أن صدور القرار الوالئي باملوافقة يف مداوالت املجلس املحيل لباریس
والتي ُأرخت يف  31ديســمرب ، 1951يف حنی أن حمرض جلســات املجلــس املحيل قد تبينت أهنا

أجریت يف صباح  1ینایر  1952ولیست يف التاریخ األول ،لیس من شأنه أن جیعل وزیر الداخلیة
ینازع يف عدم مرشوعیة هذا القرار أو یطالب بإلغائه ،ویمكن القول إمجا ً
ال أن اإلشــارة إال تاریخ

القرار بالرغم من األمهیة التي ســبق ذكرها إال أن القايض اإلداري غالب ًا ما یعتربها شكلیة ثانویة

ال یرتب ختلفها البطالن(     .

وبالرغم من أن التاريخ يرتبط أيض ًا باآلجال القانونية للطعن ،إال أن القرارات اإلدارية تكون سارية
من تاريخ إصدارها إال أن الطعن يف هذه القرارات مرتبط بتاريخ تبليغ القرار بالنســبة للقرارات
اإلدارية الفردية ومن تاريخ النرش بالنسبة للقرارات اإلدارية التنظيمية وإذا قررت اإلدارة ودفعت
برد الدعوى نتيجة قيامها خارج األجل يقع عبئ اإلثبات عليها.
 .2األسانید يف القرار اإلداري

وهي يف أبسط معانیها عبارة عن جمموع النصوص القانونیة التي یرتكز علیها مصدر القرار اإلداري

يف اختاذه ،والقاعدة أن ذكر األسانید يف صلب القرار لیست رشط ًا وجوبی ًا لصحة القرار اإلداري(     ،

كام سلك الفقیه الفرنيس  André de laubadéreنفس االجتاه وقال أن القرار اإلداري عاد ًة یتضمن
األســانید الترشیعیة والنصوص التنظیمیة التي خیضع هلا ،مع ذلك فإن إغفال النص عليها يف سند

18

القرار لیس سبب ًا لإلبطال رشيطة أن تكون هذه األسانيد موجودة يف احلقيقة(     .

 23بونة عقیلة ،الشكل واإلجراءات يف القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص .63
 24سمية حممد كامل ،الشكل يف القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص 214
	25حییى حلوي ،الوجیز يف القرار اإلداري ،مرجع سابق ص 56

26 André de laubadére, opcit, p618
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وهذا ما أكدته االجتهادات القضائیة يف قضیة الســیدة نادو " "Dame nadouحيث رصح جملس

الدولــة أن غیاب اإلحالة إىل النصوص املطبقة يف القرار اإلداري ال یمكن أن یأخذ عىل أن القرار

مشــوب بعیب الشكل ،لكن حینام تكون اإلدارة ملزمة بتعلیل قراراهتا ،تظل جمربة بذكر األسانید
يف صلب القرار وهو ما یعني أن األسانید تصبح يف هذه احلالة جزء ًا ال یتجزأ من التعلیل(     .

املطلب الثاين

الشكليات اجلوهرية للقرار اإلداري
يعترب التسبيب والتوقيع من العنارص الشكلية املتعلقة بموضوع القرار والتي تكتيس صيغة اإللزام  -يف حالة

النص القانوين عليها -وختضع لرقابة قضائية نظر ًا ألمهية األوىل للكشف عن احلاالت الواقعية والقانونية،
والدور الذي تكتسيه الثانية يف إبراز الدور املادي للقرار اإلداري وكذلك يف الكشف عن االختصاص.

الفقرة األوىل :التسبيب كشكل جوهري

یعد التســبيب أو التعليل وجه ًا من أوجه الشــكل يف القــرار اإلداري "إذ بمقتضاه تقوم اإلدارة
باإلفصاح عــن االعتبارات القانونیة والواقعیــة ،التي دفعتها إىل إصدار القــرار اإلداري(     "،
واألصل أن اإلدارة غری ملزمة بتعلیل قراراهتا و تسبیبها ما مل ینص القانون عىل غري ذلك ،أو یطلبه

منها القضاء ،حیث تصبح تبعا لذلك ملزمة باإلفصاح عن األسباب والدوافع واالعتبارات التي

أسســت علیها قراراها ،وخیتلف التسبیب عن الســبب يف كون األخری یعد ركنا من أركان القرار
اإلداري ،أما األول فهو " رشط شكيل له(     " ،وسنحاول أن نتوقف عند مبدأ عدم إلزامیة التعلیل

و مربراته ،عىل أن نتطرق بعد ذلك إللزامیة التعلیل وأمهيته.

أ  .مبدأ عدم إلزامیة تعلیل القرارات اإلداریة ،و مربرات ذلك

كام أرشنا ســابق ًا فإن اإلدارة تكون غری ملزمة بتعلیل قراراهتا من منطلق أن ال تعلیل بدون نص،

 27حيیى حلوي ،الوجيز يف القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص.57

 28سمية حممد كامل ،الشكل يف القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص.88

 29مليكة الرصوخ ،العمل اإلداري ،مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء ،الطبعة األوىل  ،2012ص.225
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حیث تكون اإلدارة " يف حل من اإلفصاح عن األســباب القانونیة أو الواقعیة التي دفعتها الختاذ

القرار طاملا خلت القواعد القانونیة من نص یفرض علیها ذكر أو بیان تلك األسباب وإفراغها يف
متن القرار الصادر منها باخلصوص" (     .

وقد وجد هذا املبدأ تطبیقه مدة من الزمن مستند ًا يف ذلك عىل حمدودیة النصوص امللزمة من جهة،

بل إن مبدأ عدم تعلیل القرارات اإلداریة قد تقرر يف وقت مبكر من قضاء جملس الدولة الفرنيس،
وذلــك اعتبار ًا مــن ، 1880إذ یؤكد املجلس أن القرارات الصادرة عن وزیر الدفاع بشــأن منح

التعویــض للمدعي ال یلزم تعلیله(      ،ومن أنصار ومتزعمي هذا االجتاه املتمســك بعدم إلزامية

التعليل نستحرض ’’ ‘’DUPUISالذي یرى (أن كتابة األسباب القانونیة والواقعیة يف القرار اإلداري

عىل نحو حمدد ،من شــأنه إلقاء عبء ال تقوى اإلدارة عىل حتمله ،فهو یتطلب جمهود ًا فائق ًا ،ووقت ًا
متسع ًا وإن من شأن هذا االلتزام أن یؤدي إىل عرقلة النشاط اإلداري)(     .

كام أن املحكمة اإلداریة العلیا يف مرص قد سلكت نفس املسار وذهبت إىل أنه ما مل یلزم القانون جهة اإلدارة
بذكر أسباب قرارها فإهنا غری ملزمة بذكر تلك األسباب ،ويف هذه احلالة حتمل قراراهتا عىل القرینة العامة،
والتي تقيض بوجود أسباب صحیحة هلذه القرارات وعىل من یدعي العكس إثبات صحة ادعائه(     .

ومل حید املجلس األعىل املغريب عن نفس االجتاه ،وذهب يف أحد أحكامه بتاریخ  02مارس"1987

أن اإلدارة غری ملزمة بتعلیل قرارها ما عدا يف األحوال التي ینص فیها القانون رصاحة عىل وجوب

تعلیلها ،ویكفي أن تبنی أسباب قرارها يف مذكرة جواهبا عىل عریضة طلب اإللغاء"(      ،فاملالحظ إذ ًا
 30سعید نكاوي ،تعلیل القرارات اإلداریة  -دراسة مقارنة  -دار نرش املعرفة – مطبعة املعارف اجلدیدة –
طبعة  – 2014ص.23 :
« CE . 30 Avril 1880 – ‘’ HAROUE’’ et ‘’MORAN’’ contre Ministre de la Guerre.Rec1919 31

نقال عن «سعید نكاوي – «القانون اإلداري و القضاء اإلداري›› – دار نرش املعرفة – مطبعة املعارف
اجلدیدة – الطبعة األوىل 2009 :ص.132 :
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32 ‘’DUPUIS’’ ‘’LES MOTIFS DES ACTES ADMINISTRATIFS’’ . EDCE 74/75 9

نقال عن «سعید نكاوي» – «تعلیل القرارات اإلداریة» مرجع سابق ،ص.63

 33املحكمة اإلدارية العليا -طعن رقم  1790لسنة  6ق – جلسة ً ،1965/03/31
نقال عن  :عبد العزيز
عبد املنعم خليفة ،األسس العامة للقرارات اإلدارية ،املكتب اجلامعي احلديث ،2012 ،ص.105

 34قرار املجلس األعىل بتاريخ  02/03/1987-ملف إداري رقم  – 85.7171جملة املحاماة -عدد ،28
ص.142
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أن ما كان مستقر ًا علیه سواء يف فرنسا أو يف مرص أو يف املغرب هو حتلل اإلدارة من تعلیل القرارات
الصادرة عنها ،ما مل جترب بنص قانوين ،أو يف حالة ما أثری النزاع بشأن قرارها وصار موضوع طعن،
فإهنا واحلالة هذه تكون ملزمة ببسط أسباب قرارها يف مذكرهتا اجلوابیة.

كام استقر اجتهاد حمكمة العدل العليا يف فلسطني عىل أن اإلدارة غري ملزمة بذكر سبب صدور القرار
اإلداري إال إذا ألزمها القانون بذلك ،فإن مل يلزمها بذكر السبب ومل تذكر سبب قراراها كانت رقابة

حمكمة العدل العليا عىل عنرص الســبب رقابة نظرية ،ألن الســبب ال يكون معلوم ًا لدى املحكمة

لرتاقب صحته من ناحية واقعية أو قانونية ،واإلفصاح عن السبب من أهم الضامنات املقررة حلرية
األفــراد(      ،وهنا تربز أمهية دور القضــاء اإلداري يف الرقابة عىل عمل اإلدارة حيث أن الترشيع

ليــس هو املصدر الوحيد لتحديد كيفية العمل اإلداري وأن القضاء أيض ًا له دور بارز كمصدر من

مصادر القانون اإلداري الذي ومن خالل استقرار اجتهاداته القضائية يصبح مصدر ملزم لإلدارة.
إن ملبدأ عدم تعليل القرارات اإلدارية مربرات عده أبرزها(     :

أ .أن التعلیل یشل العمل اإلداري حیث یشكل زیادة يف العبء عىل عاتق اإلدارة ،ذلك أن

اإلفصاح عن األســباب يف صلب القرار من شأنه إلقاء عبء ال تنوء اإلدارة بحمله و ال
تقوى علیه ،وهذا لن یؤدي إال إىل تعقید اإلجراءات اإلداریة و بطء النشاط اإلداري.

ب .التعلیل یتناىف مع رسیة العمل اإلداري يف بعض األعامل اإلدارية والتي يكون الكشف عن

أسباهبا ذا تأثري سلبي عىل املخاطب هبا ،ذلك أن الرسیة بالنسبة لإلدارة تعني االستقالل
والفاعلیة ،حیث ال یصح أن تكون التربیرات املســتند علیها مكشــوفة للجمیع ،خالف ًا

للتعلیل الذي قد یرتتب عنه الكشف عن معلومات یتوجب املحافظة عىل رسیتها.

ويتفق الباحث مع رأي الدكتور سعيد النكاوي يف اعتبار أن عدم إلزامية التعليل مستمدة من مفهوم
القرار اإلداري ،حیث ان هذا األخری یظل خاضع ًا لرقابة القضاء اإلداري ،وفقا للضوابط التي تؤطر

ذلك ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فالقرار اإلداري قد یكون مكتوب ًا أو شفوی ًا ،فالكتابة لیست

رشط ًا ما مل ینص القانون عىل خالف ذلك ،والتعلیل من شأنه أن یتعارض مع ذلك ،ألنه یؤدي إىل
 35قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم  5/97الصادر بتاريخ .8/9/1998

 36سعيد نكاوي ،القانون اإلداري والقضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.133-134
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استبعاد القرار الشفوي؛ ولعل أهم ما ارتكز علیه ملعارضة التعلیل الوجويب كإحدى صور الشكل
يف القــرار اإلداري یكمن يف كون رقابة القضاء اإلداري بلغت درجة من الفعالیة ،ذلك أن اإلدارة

تكون مطالبة بتعلیل قرارها يف مذكرة جواهبا عىل طلب اإللغاء ،وإكامل اجلانب الشكيل يف القرار،
هذا فض ً
ال عن الرقابة عىل السبب طبع ًا كركن من أركان القرار اإلداري.

ب .إلزامیة تعلیل القرارات اإلداریة كإحدى قواعد الشكل ،و أمهیة ذلك

إذا كان املبدأ املعروف هو عدم إلزامیة تعليل القرارات اإلداریة كام متت اإلشــارة إىل ذلك من قبل

فإن هناك استثناءات واردة عىل ذلك املبدأ ،وتلزم اإلدارة بتعلیل ما یصدر عنها من قرارات ،وذلك

متاشــی ًا مع ترسیخ احلق يف احلصول عىل املعلومة ،والســعي إىل جتوید عمل اإلدارة ،ومن ضمنه
احلرص عىل حتصنی قراراهتا؛ وهكذا ففي فرنســا جاء القانون رقم  587-79بتاریخ  11یولیوز

 1979املتعلق بتعلیل القرارات اإلداریة ،وحتسنی العالقة بنی اإلدارة واجلمهور ،واملتمم بقانون رقم
 86-76بتاريخ  17يناير  1986حیث نص يف مادته األوىل عىل أنه یســتفید من التعلیل الوجويب

كل شــخص طبیعي أو معنوي ،وجیب أن یكون التعلیل وفقا ملا نصت علیه املادة الثالثة من ذات

القانون مكتوب ًا وأن یتضمن بیان االعتبارات القانونیة أو الواقعیة التي تشكل أساس القرار(     .

أما يف فلســطني فلم يرد قانون خاص بخصوص التعليل أإللزامي للقرارات اإلدارية ،وإنام كانت

هنالك بعض النصوص التي تلزم التســبيب والتي يتم اإلشارة إليها يف ذات القانون ،ومثال عىل
ذلك نص املادة  69من قانون اخلدمة املدنية الفلسطيني(     " ،ويف حالة ما إذا كان هناك نص عىل

تســبيب قرار معني فيجب أن يتم تسبيبه حتت طائلة اإلبطال ،وأكد عىل ذلك العديد من األحكام
يف قضاء حمكمة العدل العليا بقوهلا إن مبادئ الفقـــه اإلداري قد اســتقر عىل أنه كلام ألزم الشارع
جهة اإلدارة بتسبيب قراراهتـــا وجـب عليها أن تذكر األسباب واضحة جلية وإال فيكون القرار
جمانيا للقـــانون وباطال ،كام اقرت إن مبادئ القـــانون اإلداري ال جتيـز اعتبار القرار صحيحا إذا
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كانت السلطة التي أصدرته قد أغفلت أن تضـمنه األسباب التي أوجب القانون عليها بياهنا

(    

 37أنظر يف ذلك :سعيد نكاوي ،القانون اإلداري والقضاء واإلداري ،مرجع سابق ،ص .137
 38قانون رقم ( )4لسنة 1998م بإصدار قانون اخلدمة املدنية الفلسطيني.

 39أنظر يف ذلك ،عنان عمرو ،إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفني ،اهليئة املستقلة حلقوق
اإلنسان ،رام اهلل ، 2001ص.122
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كام أن التعليل جيب أن يكون واضح ًا ،ويف هذا االجتاه قضت حمكمة العدل العليا يف فلســطني عىل
أن ":أننا بالرجوع إىل القرار املطعون فيه نجده يف صيغته التي جاء عليها يبطل قرار اللجنة املركزية

بعبارة واحـدة وهي كونه خمالفا لإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني املـذكورتني دون بيان وجه

هذه املخالفة األمر الذي يدعونا إىل بحث مسـألة املظهـر الذي جيب أن يكون عليه القرار اإلداري،
ومـا إذا كـان هـذا القـــرار املطعون فيه قد صدر بصورة قانونية أم ال(     "ألن إغفال اإلدارة عن
ذكر األسباب امللزم قانون ًا بشكل واضح يف القرار اإلداري جيعله مشوب ًا بعيب الشكل.

الفقرة الثانية :التوقيع كشكل جوهري

التوقیع عىل املحرر املكتوب من أهم البیانات التي تدخل يف تكوین الشكل املكتوب ،إذ یعد توقيع
مصدر القرار الدلیل عىل اعتــاده ،لكن ال القانون وال القضاء يف أغلب الدول نص عىل تعریف

التوقیع أو تنظیمه ،بل تعارف اجلمیع عىل أن التوقیع ال یشرتط كتابته بالید(     .

مكتوب بخط الید
"وعرف األستاذ "" Réné hostiouالتوقیع أنه اإلسم العائيل للسلطة اإلداریة،
ٌ
يف أســفل القرار ،هیدف إىل حتدید هویة َمصدره ویعد دلی ً
ال كافی ًا للتعبری عن مصدر القرار والذي
تتمثل فیه السلطة اإلداریة بصو ٍرة مرحیة وتعدُ موافقة منها عىل القرار(     ".

وبالنسبة للنسخة املبلغة من القرار الرسمي للمعني باألمر فإنه ال یشرتط غالب ًا أن تكون موقعة ،إذ

موقع علیه ،وكذلك یمكن للتوقیع
بإمكاهنــا أن تكون خالیة من اإلمضاء ما دام األصل املحفوظ ٌ

أن یكون واضح ًا فیسهل التعرف عىل موقعه ویمكن أن یكون غری واضح لكن لیس من شأن ذلك
اإلخالل بمرشوعیته ما دام املوقع خمتص يف إصداره(     .

التوقیع يف القرار اإلداري كأصل عام مل یكن مفروض ًا ألن إرادة اإلدارة يف اختاذ قراراهتا تكون كتابیة

أو ضمنیــة ،لكن يف حالة ما إذا كان القرار رصحی ًا فإن عملیة التوقیع ال بد منها ،حيث أن القاعدة

العامة يف إصدار القرارات اإلدارية ال تشــرط لصحتهــا أن يكون موقع ًا إال إذا نص القانون عىل
 40قرار حمكمة العدل العليا برام ااهلل رقم  5/97الصادر بتاريخ .8/9/1998

 41سمية حممد كامل ،الشكل يف القرارات اإلداریة ،دراسة مقارنة ،مرجع سابق ،ص 159

ً 42
نقال عن الدكتور حییى حلوي يف كتابه الوجیز يف القرار اإلداري ،الطبعة األوىل  ،2015دون ذكر دار
النرش والتوزيع ،ص60
 43سمية حممد كامل ،الشكل يف القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص.160
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خــاف ذلك ،ففي حالة ما نص القانون عىل رضورة توقيــع القرار اإلداري تكون يف هذه احلالة

شكلية جوهرية يبطل القرار اإلداري يف حالة عدم االلتزام هبا ،ألهنا تضیف للقرار اإلداري أمهیة

قصــوى وتعطیه مصداقیة أكثر وخاصة يف ناحية اختصاص الســلطة املصدرة للقرار من عدمها،
ویعترب التوقیع رشط ًا أساسی ًا لصالحیته بل وحتى لوجوبه املادي والقانوين(     .

وذهب القضاء اإلداري املغريب إىل أنه ســواء نص علیه القانون أم ال یعترب التوقیع شكل جوهري
یربهن مرشوعیة القــرار وقوته االحتجاجیة يف مواجهة الغری ،فقد اعتربت الغرفة اإلداریة القرار
املطعون فیه باط ً
ال ومنعدم ًا ألنه ال حیمل توقیع السلطة املصدرة له ورأت يف التوقیع شكل جوهري

ال یمكن إغفاله ،كام ذهبت املحكمة اإلداریة يف الرباط يف أحد أحكامها إىل أن القرار اإلداري الذي

ال حیمل توقیع مصدره یعترب قرار ًا متس ًام بتجاوز السلطة لعیب الشكل(     .

ولــرورة وأمهیة التوقیع يف القرارات اإلداریة توجد بعــض النصوص التطبیقیة الرصحیة التي

نصت عىل التوقیع رغم حمدودیتها ومثال ذلك ما جاءت به املادة  13من الدســتور الفرنيس لسنة
 1958والتي تنص عىل أن رئیس اجلمهوریة یوقع األوامر واملراسیم املتخذة يف جملس الوزراء.

(    
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 44بونة عقیلة ،رسالة لنیل دبلوم يف الدراسات العلیا ،حتت عنوان الشكل واإلجراءات يف القرار اإلداري،
جامعة اجلزائر  1كلیة احلقوق بن عكنون ، 2012-2013 ،ص.59
 45نجاة خلدون ،العمل اإلداري ،دار الدعاية للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل  ،2015ص.190

46 Article 13 de constitution français de 3 juin 1958 ‘’ Le président de la république signe les
ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.
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املبحث الثاين
اآلثار املرتتبة عىل القرارات اإلدارية املخالفة للقواعد الشكلية
توافر الشكل الذي يتطلبه القانون أو مبادئه العامة يف قرار ما ،رشط لصحة هذا القرار ،بحيث إذا
ما ختلف هذا الشكل عد القرار باط ً
ال لكونه معيب يف شكله(     .

ولقد كان عيب الشــكل يف منتصف القرن التاسع عرش مندجم ًا بدوره يف عيب االختصاص،
ويف هناية القرن التاسع عرش أصبح ينظر إليه باعتباره عيب ًا مستق ً
ال ،ومن ثم أصبح من رشوط

ســامة القرار اإلداري ان يتم وفق شكل معني ومراعاة القواعد الشكلية ،وبذلك فإنه عندما
تغفل اإلدارة أحد هذه الشــكليات أو تقوم بإصداره بطريقة غري سليمة فإنه يرتتب عليه عيب ًا

يف شكل القرار اإلداري.

ومن املهم التأكيد عىل أن أي اجتهاد قضائي يكشــف عن خرق يف الشكليات فهو يف هناية
املطاف ضامن حلق أو ترسيخ لتطبيق قواعد قانونية بالشكل املناسب أو ترسيخ الجتهادات

قضائية(     .

وقد فرق القضاء اإلداري بالنســبة لتأثري الشكل عىل صحة القرار اإلداري بني طائفتني

من األشكال أوهلام جوهرية وهي التي يؤدي ختلفها إىل التأثري السلبي عىل املصلحة العامة
ومصلحة األفراد ،وهذه يرتتب عىل ختلفها إبطال القرار اإلداري ،وثانيهام ثانوية ال حتدث

هذا األثر ومن ثم ال يؤدي خلو القــرار اإلداري منها التأثري عىل مرشوعية القرار ،ولقد

اعتمــد للتميز بني هاتني الطائفتني من خالل التحقق من مدى ارتباطهام بمصالح األفراد
ومصالح اإلدارة(     .

 47عبد العزیز عبد املنعم خلیفة ،القرارات اإلداریة يف الفقه وقضاء جملس الدولة ،املكتبة اجلامعیة احلدیثة،
سنة ، 2007ص .100

 48عبد الواحد القریيش ،القضاء اإلداري ودولة احلق والقانون باملغرب ،مرجع سابق ،واإلطالع عىل
اهلامش رقم  - 187 -ص 93

 49عبد العزیز عبد املنعم خلیفة ،القرارات اإلداریة يف الفقه وقضاء جملس الدولة ،املكتبة اجلامعیة احلدیثة،
مرجع سابق ،ص.101
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املطلب األول

القرارات املخالفة للقواعد الشكلية اجلوهرية
یضطلع القايض اإلداري بفحص الترصف اإلداري حمل النزاع من حیث مطابقته أو عدم مطابقته

للقواعد القانونیة ،وعىل هذا األســاس یامرس القايض اإلداري العدید من السلطات القضائیة يف
مواجهة القرار اإلداري املشوب بعیب الشكل وذلك يف حدود اإلجراءات القضائیة اإلداریة املقررة

دون أن یتعداهــا ،كأن حیل حمل اإلدارة يف إصدار أي قرار أو أن یأمرها بأداء أمر معنی أو االمتناع

عنه(      ،وتتمثل ســلطات القايض اإلداري يف احلكــم بإلغاء القرار اإلداري املطعون فیه واحلكم
بالتعویض عنه إذا اقتىض األمر ذلك وإذا ما طلب منه ذلك يف عریضة الدعوى(     .

الفقرة األوىل :إلغاء القرارات اإلدارية املخالف للقواعد الشكلية اجلوهرية

لقد ارشنا ســابقا إىل أمهیة الشــكلیات واىل مدى قوة تأثریها وفعالیتها عىل صحة ورشعیة القرار

اإلداري من عدمها ،وتعترب القواعد الشكلیة اجلوهریة من الضامنات األساسیة حلامیة حقوق األفراد

يف مواجهة اإلدارة إذا حادت عن هدفها األســايس وهو الصالح العام  ،ومن الشكلیات املؤثرة يف
صحة القرار اإلداري والتي تشكل سبب ًا وحاله من حاالت إلغاء القرار اإلداري:

 -الكتابة والتاريخ

كام هو معلوم فإن القاعدة العامة ال تشرتط يف القرار اإلداري أن یصدر يف شكل معنی ،وان اإلدارة
بإمكاهنا أن تعرب عن إرادهتا يف شكل قرارات إداریة ضمنیة غری رصحیة.

وهكذا قىض املجلس األعىل املغريب بأن " ...طلبات اإللغاء بســبب الشــطط يف استعامل السلطة

توجه ليس ضد مقررات الســلطات اإلداریة الصادرة بصفة رصحیة فحسب بل أیض ًا ضد الرفض
الضمني لكل طلب عىل رشط أن یثبتوا أرباهبا عرضها عىل اإلدارة وسكوت هذه األخریة عنها(     ".
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 50بونة عقيلة ،الشكل واإلجراءات يف القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص .146

 51سامي مجال الدین ،القضاء اإلداري والرقابة عىل أعامل اإلدارة ،دار اجلامعة اجلدیدة للنرش سنة ،2003
.244-255

 52قرار املجلس األعىل املغريب عدد  16بتاريخ  ،19-2-1960أورده األستاذ عبد الواحد القرييش يف
كتابه القضاء اإلداري ودولة احلق والقانون باملغرب ،م س ،ص.94
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وهذا االجتاه هو الذي ســار علیه املجلس األعىل املغــريب يف قرارات الحقة ففي قضیة مریم الباز

ضد وزیر الداخلیة التي جاء فیها" :ال یقوم عىل أســاس دفع اإلدارة بعدم قبول طلب إلغاء القرار

الضمني الصادر عن عامل إقلیم فاس بعلة أن الطاعنة مل یسبق هلا أن استصدرت أي قرار من العامل
حتــى یمكنها الطعن فیه باإللغاء أمام املجلس األعىل ،...كــا انه من الثابت من أوراق امللف أن

الطاعنة وجهت تظلم استعطايف إىل وزیر الداخلیة يف هذا الشأن فبقي بدون جواب  ،الشیء الذي
یــدل رصاحة عىل موقف اإلدارة الضمني بالرفض ،وبالتايل یثبت وجود مقرر إداري ضمني قابل

للطعن فيه باإللغاء(     ".

وقد قضت حمكمة العدل العليا الفلســطينية يف هذا اخلصوص " تفصح اإلدارة عن إرادهتا املنفردة

رصاح ًة أو ضمنا فيطلق عىل القرارات التي تعرب فيها اإلدارة عن إرادهتا رصاح ًة بالقرارات الرصحية
أو اإلجيابية ويطلق عىل الطائفة الثانية تسمية القرارات الضمنية(     "

كام ذهب املجلس األعىل املغريب إىل إلغاء القرارات الشفویة غری الرشعیة ومثال هذا القرار الصادر

عن وزیر السیاحة القايض بطرد لیىل بنت حممد بنت سودة من وظيفتها شفویا وبدون سابق إنذار

مع حرماهنا من حقوق الدفاع  ،ومل یتشبث املجلس األعىل بالنص احلريف للفصل  355من قانون
املسطرة املدنية الذي یشرتط إرفاق نســخة من القرار املطعون فیه مع املقال االفتتاحي حیث جاء

يف قراره بتاریخ  20ینایر  ":1967ان طبیعة القرار الشــفوي حتول دون إمكان الطاعن من إرفاق
عریضة بنسخة منه طبقا للقانون " ...غری انه جیب عىل القضاء التأكد من وجود قرار شفوي ومدى
احرتام شكليات إصداره(     ".

كام أن القضاء اإلداري الفرنيس واملقارن بشكل عام مل یعترب التاریخ شكلیه جوهریة إال إذا كان رضوریا

لیصبح للقرار اإلداري املتخذ معنى ،وإن كانت هذه احلالة قلیلة احلصول إذ غالب ًا ما حترتم اإلدارة هذه
الشكلیة ،وقد أتیح للمحكمة اإلدارية يف مراكش أن تلغي القرار الصادر عن الوايل القايض هبدم منزل

الطاعــن داخل اجل ال یتعدى  15یوم ًا من تاریخ اختاذ القرار مع أن هذا األخری ال یتضمن أي تاریخ
 53ثورية لعيوين،القضاء اإلداري ،مرجع سابق ،ص.147

 54حمكمة العدل العليا برام اهلل  ،قرار رقم  28لسنة « ،2013القرار اإلداري الضمني» والتعليق عليه،جملة
العدالة والقانون ،عدد  26سنة  ،2015ص209
 55عبد الواحد القرييش ،القضاء اإلداري ودولة احلق والقانون باملغرب  ،مرجع سابق ،ص.94
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وذلك یتعذر احتساب األجل املنصوص علیه بنفس القرار  ،وان كان جیب مالحظة أن املحكمة اإلدارية
ألغت القرار املذكور بناء عىل عدم احرتام مسطرة اختاذ القرار املطعون فیه(     .

 -التوقيع والتعليل

یعترب التوقیع شــكلیة جوهریة حتى لو مل ینص عىل ذلك ،حیث انه يف أحد أحكام املجلس األعىل

املغــريب والتــي تتلخص حيثيات القضية يف قــرار وزير الرتبية الوطنية والقايض بإعفاء الســيدة
حليمــة بنت عموم من منصبها قام املجلس األعىل بإلغاء هذا القرار كونه ال حيمل أي توقيع ،وال

غرابة يف ذلك نظر ًا لألمهیة التي تكتســبها هذه الشكلیات ،فالقرارات اإلداریة تكون قابلة للتنفیذ

بمجرد توقیعها ،وهــذا ما جاء بقرار املجلس األعىل ...." :يكون القــرار الوزیري قابال للتنفیذ

من قبل الســلطات اإلدارية بمجرد توقیعه من طرف السلطة املختصة بغض النظر عن أي إجراء

باإلشهار(     " وأصبح هذا العمل القضائي الدارج من خالل هذا االجتهاد.

أما بالنسبة للتعلیل فكام هو معروف إن اإلدارة غری ملزمة بتعلیل قرارها ،ما عدا يف األحوال التي
ینــص فیها القانون رصاحة عىل وجوب تعلیلها ویكفي أن تبنی أســباب قرارها يف مذكرة جواهبا

عىل عریضة طلب اإللغاء(     .

ونشری يف هذا الصدد إىل أن القضاء اإلداري یقرر املبدأ العام من حیث كون اإلدارة غری ملزمة بتعلیل

قراراهتا ،لكنــه عىل العكس من ذلك إذا كان القرار الغری معلل موضوع الطعن باإللغاء فإنه یرى
أن اإلدارة تكون ملزمة يف هذه احلالة بتوضیح أســباب قرارها موضوع الطعن يف مذكرهتا اجلوابیة
وعند االقتضاء اإلدالء يف مجیع الوثائق لتربیر موقفها(     .

وقد ذهب قضاء املحكمة اإلداریة العلیا يف مرص يف هذا الشــأن إىل أن الســبب يف القرار اإلداري

جیب أن یكون قائ ًام وصحیح ًا ،سواء كان التسبیب الزم ًا أم غری الزم

(    
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ويف قضيــة  M.jacques,xحیث قرر جملس الدولــة الفرنيس " أنه وبالرجوع إىل أحكام املادة

( )33من املرسوم الصادر يف  1975-7-28والتي تتعلق بالعقوبات التأدیبیة ،فإن الضامنات
املمنوحة يف هذا املجال هي ...تســبیب العقوبات التأدیبیة ...وأن یتضمن التسبیب األسباب
القانونیة والواقعیة بشــكل حمدد وواضح يف القرار املتضمن العقوبة التأدیبیة ،وبالرجوع إىل

أحكام هذه املادة فإن الســلطة التي متلك حق إصــدار عقوبة تأدیبیة تكون ملزمة أن حتدد يف

قرارها بصيغة واضحة االهتامات املوجهة إىل املوظف املعني هبا ،بحیث یمكن هلذا األخری من
جمرد قراءة واحدة ملحتوى القرار أن یعلم بأسباب توقیع العقوبة علیه ،أما إذا أشارت السلطة

التي متلك سلطة توقیع العقوبة إىل رأي معنی فإنه جیب أن یكون نص ذلك الرأي مرفق ًا بالقرار
الذي یتضمن العقوبة.

وبالنظــر إىل أن القرار الصادر يف  2003-3-26والذي بموجبه قام الســيد وزير الدفاع بتوقیع

العقوبة عىل الســید مل یتضمن أي حتدید لالهتامات املوجهة ضد هذا األخری وإنام اكتفى باإلشارة
إىل بعض النصوص املتعلقة باإلجراءات التأدیبیة ومن ثمة فإنه ال یعدُّ قد قام بالتسبیب عىل الوجه

املحدد قانون ًا وعلیه فإن قراره یكون معرض ًا لإللغاء(     ".

الفقرة الثانية :التعويض عن القرارات اإلدارية املخالفة للقواعد الشكلية اجلوهرية (وفق ًا

للفقه والقضاء الفرنيس)

إذا كانت محایة الشــكل يف جمال قضاء اإللغاء تبدو أحیانا غری كافیة إال أن هذه احلامیة يف جمال قضاء
التعویض تبدو غالب ًا غری قائمة وبعبارة أخرى فإن عدم االلتزام بالشكل وإن أدى إىل إلغاء القرار إال

أنه ال یؤدي غالبا للتعویض عنه.

إذ یرى الفقیه" )"René.chapusاملعادلة التي مفادها الالمرشوعیة تساوي خطأ ال تعني دائام اخلطأ
الذي یشــكل الالمرشوعیة هو الذي من طبیعته دائام أن یؤدي إىل إثارة املســؤولیة اإلدارية) ،فإن

عیوب الشكل التي تشوب قرارات عزل املوظفنی بإمكاهنا  ،إذا كان العزل مربر ًا من حیث املوضوع

أن ال تكون مصدر ًا للمسؤولیة اإلداریة .

كــا يرى الفقيه "" Gaudemetأن القرار اإلداري غري املرشوع يقدم بشــكل عام كعينة نموذجية
 61سمية حممد كامل ،الشكل القرار اإلداري ،مرجع سابق،ص 356
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للخطأ املصلحي ،والالمرشوعية باإلمكان جمازاهتا بصيغة مزدوجة ،أي إلغاء القرار غري املرشوع،
ويف حالة حصول رضر بأعامل املسؤولية اإلدارية(     .

ولكن األمر لیس دائام عىل هذا النحو فمن جهة فصل القضاء بنی مفهوم الالمرشوعیة واملسؤولیة

فأي قرار غری مرشوع فهو هبذه الصفة قابل لإللغاء ال یعطي دائام احلق بالتعویض والسیام إذا كانت
الالمرشوعیة شــكلیة وكان باإلمكان اختاذ نفس القرار وفق الشــكلیة القانونیة  ،بحیث ال یمكن

أن یوجد رضر حقیقي .

حیث یرى الفقیه " ) "Marcoviciبأن إلغاء القرار اإلداري لعیب يف الشــكل سیصبح ذو تأثری ال

جدوى له إذا ما ألغینــا كل حق للمترضرین منه من احلصول عىل التعویض  .وجیب عىل القايض

أن حیكم بالتعویض لیس بناء عىل نوعیة العیب الذي أصاب القرار وٕانام بنا ًء عىل العالقة بنی اخلطأ
املرتكب واألرضار املسببة).

أما موقف جملس الدولة الفرنيس فاملســتخلص من أحكامه أنه جرى عىل إقامة التفرقة
بنی أوجه اإللغاء املختلفة ،فجعل بعضها سبب ًا موجب ًا للمسؤولیة وجعل البعض اآلخر

لیس كذلك ،كام أن موقفه من عیب الشــكل لیس موقف ًا واحد ًا فقد فرق بنی األشكال
اجلوهریة التي یرتتب عىل ختلفها تغیری يف مضمون القرار وبنی األشكال الثانویة التي ال

یرتتب عىل ختلفها تغــر يف مضمون العمل اإلداري فقىض باحلكم بالتعویض يف احلالة
األوىل ،إذا ما توافرت األركان األخرى للمسؤولیة دون الثانیة ویتضح هذا من عرض

األحكام التالیة(     :

 حكم جملس الدولة الفرنيس والذي قىض فیه بأن اســتناد القرار إىل أسبابه القانونیةوالواقعیة ،دون احرتامه لشــكلیة التســبیب متى فرضها القانون من شــأنه أن یثری

مسؤولیة اإلدارة.
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املطلب الثاين

االستثناءات عىل قواعد الشكل اجلوهرية
ال ترتتب خمالفة اإلدارة لقواعد الشــكل يف إصدار القرار بطالنه بصورة حتمیة حیث استقر قضاء
جملس الدولة عىل عدم تطبیق هذا اجلزاء إذا كان الشــكل الذي خالفه قرار اإلدارة ثانویا أو مقرا ر
ملصلحة اإلدارة أو توافرت فیه إحدى حاالت تغطیة عیب الشكل(     .

فإن تطبیق مبدأ إبطال القرار اإلداري املخالف للشــكل واإلجراءات عىل إطالقه من شأنه إعاقة

اإلدارة عن أداء دورها ،األمر الذي یتعنی معه ونحن بصدد تطبیق أحكام رشط الشــكل يف القرار
اإلداري املوائمة ما بنی مصلحة األفراد من جهة ،وتسیری عمل اإلدارة من جهة أخرى

(    

.

الفقرة األوىل :األشكال الثانوية واألشكال املقررة ملصلحة اإلدارة
 -األشكال الثانوية

یكون الشــكل يف القرار اإلداري ثانو ًیا إذا مل ینــص القانون عىل رضورة اتباعه ،ومل یقرر البطالن

جزاء إلغفال ذلك ،إضافة إىل عدم تعلق الشــكل بضامنة مقــررة ملصلحة األفراد ،أي مل یكن من

ني القانون بتأمینها ،أي أن الضامنات إن كانت مقررة لصالح
شــأن ختلفه تفویت املصلحة التي ُع َ
اإلدارة تكون األشكال غری جوهریة.

وقضت املحكمة اإلداریة العلیا يف مرص أن  " :الشكل الثانوي للقرار اإلداري ،هو الشكل الذي ال

یؤثر غیابه يف مضمون القرار أي أن القرار كان ســیصدر بنفس املضمون لو اتبعت اإلدارة الشكل
الذي أغفلته(     " ،كأن يكون مضمون القرار متفق وأحكام القانون إال أن اإلدارة مل تتبع يف إصداره

شــكلية معينة وإن هذه الشكلية مل تؤثر عىل صحة القرار اإلداري كأن تصدر اإلدارة قرار ًا ضمني ًا

بالرفض لعدم اتباع املخاطب بالقرار إلجراءات معينة جيب عليه اتباعها قبل أن حيصل عىل القرار
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وأن يقوم املخاطب باإلدعاء أن القرار الضمني معيب بعيب شكيل وهو الكتابة وواجب اإللغاء،

ويف هذه احلالة ونظر ًا للسلطة التقديرية لإلدارة يف إصدار قراراهتا بالكيفية التي تراها مناسبة ما مل

جيربها املرشع عىل إصدار مثل هذه القرارات كتاب ًة ففي هذه احلالة تعترب الكتابة شــكلية ثانوية ال
تؤثر عىل مضمون القرار حيث أهنا يف حال ما اتبعت الشكلية املطعون هبا لن تؤثر عىل صحة القرار.

واألشــكال الثانویة ال یقصد املرشع من النص علیها إلزام اإلدارة باحرتامها وإنام یقصد من ذلك
جمرد توجیهها وهي بصدد إصدار القرار بإتباع مســلك معنی ،مع ترك مطلق احلریة هلا يف خمالفته

حیث ال یؤثر ذلك عىل فحوى القرار الذي لن خیتلف سواء اتبعت اإلدارة توجه املرشع أو خالفته .
األشكال املقررة ملصلحة اإلدارة

"ال يكفي أن يلتزم رجل اإلدارة حدود اختصاصه كي يصبح القرار اإلداري سلي ًام بل جيب أن يصدر

القرار وفق ًا لإلجراءات التي حددها املرشع ويف الشكل املرسوم له إذ أن قواعد الشكل قد وضعت

حلامية املصلحة العامة ومصلحة االفراد عىل السواء وخمالفتها تستدعي بطالن اإلجراء املتخذ دون
حاجة إىل النص عىل ذلك رصاحة ألن عدم مراعاهتا يف إخالل بالضامنات املقررة لألفراد(     "

إذا كانت القاعدة أن الشــكلیات مقررة ملصلحة األفراد واإلدارة عىل الســواء ،فقد الحظ جملس

الدولة الفرنيس أن منها ما هو مقرر ملصلحة اإلدارة وحدها ،وبالتايل مل یسمح لألفراد بأن یستندوا
إلیها للتوصل إىل إلغاء القرارات اإلدارية(     .

ومع غياب معيار التمييز بني ما يعد شــك ً
ال مقرر ًا ملصلحة اإلدارة ،وما يعد مقرر ًا ملصلحة األفراد ،يرتك

األمر لتقدير القايض الذي يطعن أمامه عىل القرار الذي خال من شــكلية معينة ،والذي بوســعه رفض

الطعن تأسيســ ًا عىل أن تقرير الشكل الذي خولف هدفه مراعاة مصلحة اإلدارة ،كام يمكنه قبول الطعن

وإلغاء القرار لعيب يف الشكل ،إذا ما ارتأى أن الشكل الذي خالفته اإلدارة كان اهلدف من تقريره مصلحة

الطاعن ،والشك أن تقدير القايض يف هذا الشأن خاضع ملا تنبئ عنه طبيعة كل إجراء (     .
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ومن األمثلة عىل الشكليات املقررة ملصلحه اإلدارة ما جاء يف نص املادة  67من قانون العمل رقم  7لسنة

 2000واملعطوفة عىل املادة رقم  2من القرار بقانون رقم  11لسنة  2017بشأن تنظيم حق اإلرضاب يف
اخلدمة املدنية :والتي تنص عىل 1- :جيب توجيه تنبيه كتايب من قبل الطرف املعني باإلرضاب او اإلغالق

اىل الطرف اآلخر وإىل الوزارة قبل أســبوعني من اختاذ اإلجراء موضح ًا أســباب اإلرضاب أو اإلغالق.

. 2يكــون التنبيه قبل أربعة أســابيع يف املرافق العامة ،     (....ويف هذا االجتــاه رأت حمكمة العدل العليا

الفلســطينية أن عدم إتباع اجلهة املســتدعية لنص املادة  67من قانون العمل وهو نص آمر يتعلق بالنظام

العام تثريه املحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو مل يثره اخلصوم ملا له من تأثري عىل املصلحة العامة" مصلحة
اإلدارة يف هذه الدعوى" وهلذا فإهنا تقرر وقف اإلرضاب الصادر عن اجلهة املدعى ضدها(     .

ومن قضاء حمكمة العدل العليا الفلسطينية ،حكمها الذي ذهبت فيه إىل القول بأن تنازل جهة اإلدارة
عن استكامل اإلجراءات الالزمة ملنح الرتخيص للجهة املستدعية ال يرتتب عليه بطالن اإلجراءات

ألهنا رشعت يف األصل ملصلحة اإلدارة ،فإذا تنازلت عنها ووافقت عىل السري فيها من النقطة التي

توقفت عندها ،فإن بقاء القرار املطعون فيه ،يغدو واحلالة هذه ال مربر له

(    

.

ومثال عىل ذلك ما اشرتطته وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني للحصول عىل ترخيص للمحاجر

والكسارات ومن بني هذه الرشوط "تقرير زيارة ميدانية مفصل يقوم هبا موظفو الوزارة" ويف حالة

ما مل تتبع اإلدارة هذه الشــكلية املعينة فال حيق لطالب الرتخيص يف أن يطعن يف عدم احرتام هذه
الشكلية كوهنا قد تقررت ملصلحه اإلدارة ذاهتا وليس ملصلحة طالب الرتخيص.

الفقرة الثانية :االستحالة املادية إلمتام الشكل والظروف االستثنائية وحالة الرضورة
 -االستحالة املادیة إلمتام الشكل

إذا اســتحال عىل اإلدارة إمتام الشــكل الذي تطلبه القانون إلصدار القرار ،فإنه یمكن جتاوز هذا الشكل
بحیث ال یعیب ختلفه القرار اإلداري ،حیث تعترب االستحالة مربر ًا لتغطیة عیب الشكل يف هذه احلالة.
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 -القرار ربقانون رقم  11لسنة  2017بشأن تنظيم حق اإلرضاب يف اخلدمة املدنية.
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 72قرار حمكمة العدل العليا رقم ، 22/41جلسة .5221/55/4
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وقد یرجع عدم متكن اإلدارة من إمتام الشكل إىل االستحالة املادیة الفعلیة نتیجة القوة القاهرة مث ً
ال

أو فعل الغری أو املخاطب بالقرار ،وقد یرجع ذلك إىل اســتحالة قانونیة نتیجة لظروف اســتثنائیة

وقیام حالة الرضورة.

ویشــرط يف االستحالة املادیة أن تكون مربر ًا للتجاوز عن عیب الشكل ،وأن تكون طویلة األمد

بحیث ال جیدي معها االنتظار ،وبالتايل فإن االســتحالة العارضة الســتكامل شكل معنی ال یعفي
اإلدارة من التجاوز عنه.

 -الظروف االستثنائية وحالة الرضورة

بغــض النظر عن اجلدل الفقهي حــول التمییز بنی نظریة حالة الرضورة والظروف االســتثنائیة
واآلثار النامجة عنهام(      ،فقد اتفق الفقهاء الفرنســیون عىل أن هاتنی النظریتنی متساویتا اآلثار من

قضائي وقىض بأهنام
حیث درجة اإلعفاء من التقید باألشــكال .إذ اعترب هذه النظریتان من أصل
ّ

مما یستحیل فیهام عىل اإلدارة أن تترصف طبقا للقانون العادي ،فمن سامت هذه النظریتان تأثریمها
املبارش عىل مبدأ املرشوعیة فتوسعان من نطاقه لیصبح أكثر مرونة معهام ،وإذا كان من املسلم به أن

اإلدارة یتعــن علیها احرتام مبدأ املرشوعیة يف ظل الظروف العادیة ،إال أن األمر خیتلف يف هاتنی
احلالتنی وقد تضطر اإلدارة حتت وطأة تلك الظروف إىل إخفاء بعض الشــكلیات التي مل یتیرس هلا

اســتیفائها بتأثری من الظروف اجلدیدة ،وبالرغم من ذلك تعترب قراراهتا صحیحة مع ما شاهبها من
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 73لقد اختلف الفقهاء كثری ًا حول التفریق بنی نظریتي الرضورة والظروف االستثنائیة واآلثار الناجتة عنهام،
وقد أتفق معظم الفقهاء تقریب ًا عىل أن  videlوجود الظروف االستثنائية یفتح أمام اإلدارة حریة أوسع
للتملص من ضوابط املرشوعیة منه يف حالة الرضورة ،فقد رأى الفقیه الرضورة تعترب أقل اتساع ًا من
نظریة الظروف االستثنائیة من حیث نطاقها ،وتتمثل نتائجها يف إمكانیة تطبیق التنفیذ اجلربي يف ظروف
مل یكن بإمكاهنا تطبیقها فیها يف األحوال العادیة ،وكذلك التخفیف من الشكلیات التي بإمكاهنا إعاقة
اإلدارة عن ممارسة نشاطتها ،ولكن وجود حالة لرضورة بدون ظروف استثنائیة ال یسمح لإلدارة
باخلروج عن حدود اختصاصها بنی بینام رأى بعض الفقهاء بأن «حالة الرضورة ولو كانت خط خطریة
تظل حالة عادیة ولیست استثنائیة ،وحالة الرضورة التي خیفف فیها لإلدارة اخلروج مؤثتا ًا عن املرشوعیة
هي حالة الظروف االستثنائیة ،وحالة الرضورة التي خیفف فیها اإلدارة اخلروج مؤقتا عن املرشوعية هي
حالة الظروف االستثنائیة ،فالظروف االستثنائیة تعني دائام حالة رضورة بینام العكس صحیح ،أوردته
األستاذة ثورية لعيوين،القضاء اإلداري ورقابته عىل أعامل اإلدارة (دراسة مقارنة) ،دار اجلسور للنرش
والتوزيع ،وجدة  ،2005ص .52

دراسات وأبحاث حمكَّمة

قصور شكلیة كان بوسعه إبطاهلا إذا ما وقعت يف ظروف عادیة .

إال أنــه حتى تربر هذه النظریات عدم إتباع اإلدارة لبعض قواعد الشــكل املقررة إلصدار القرار

اإلداري یتعنی توافر رشوط إعامل هذه النظریات مثل وجود حالة متثل خطر ًا جسي ًام هیدد املصلحة

العامة أو یعیق سری املرافق العامة بحیث ال تستطیع اإلدارة دفع هذا اخلطر بإتباع قواعد املرشوعیة
العادیة حیث إذا قامت بإتباع تلك القواعد تعرض املصلحة العامة للخطر

(    

.

وبالتايل فإن املرشع ال یتعرض لكل املواضیع بتنظیم حیكمها يف حالة الرضورة والظروف االستثنائیة،

إنام یرتك ذلك للقضاء اإلداري يف إكامل نقص يف الترشیع بام حیقق لإلدارة دوام حسن سری وإدارة
املرافق العامة ،ومن النصوص التي حتكم األشكال يف ظل الظروف االستثنائیة ،نص املادة  19من

الدستور الفرنيس والتي أعفت القرارات الصادرة عن رئیس اجلمهوریة ( والتي كان من املفرتض
أن ختضع للتوقیع املجاور ) خالل فرتة الظروف الطارئة من اخلضوع له(     .
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 74سمية حممد كامل ،الشكل يف القرار اإلداري ،مرجع سابق ،ص.351
 75نفس املرجع السابق ،ص .352
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اخلامتة:
ً
أساســا يف محایة حق األفراد
ختام ًا یمكن القول أن أمهية قواعد الشــكل يف القرار اإلداري تتجىل
واملواطننی من تعســف اإلدارة اعتبار ًا ملا تتصف به هذه األخــرة من امتیازات جتعلها يف موقف

القوة يف عالقتها باألفراد.

هلذا جاء املرشع وألزم اإلدارة أحیان ًا باخلضوع إىل قواعد قانونیة ذهب العدید من الباحثنی للتمییز
بینها وتصنیفها إىل قواعد أساسیة وأخرى ثانویة غری أن اعتبار شكلیة جوهریة أم ال یرجع يف حتدیده
إىل نص القانون وظروف القضیة والسلطة التقدیریة للقايض اإلداري.

ويف حالة ما مل ينص القانون عىل إلزامية إتباع شــكلية معينة من عدمها يف إصدار القرار اإلداري،

فللقايض اإلداري يف هذه احلالة سلطة تقديرية واسعة يف حتديد ما إذا كان العيب الشكيل يف القرار
اإلداري املطعــون فيه له أثر عىل حقوق األفراد أم ال ،فــإذا كان ذا أثر عىل حق الطاعن فالقايض
اإلداري يف هذه احلالة يقوم بإلغاء القرار اإلداري نظر ًا لعدم توافر الرشوط الشــكلية اجلوهرية يف
القرار اإلداري ،ويصبح القرار اإلداري معيب شكلي ًا موجب لإللغاء.

كام أن كل من التعليل والتوقيع والكتابة والتاريخ واألســانيد من الضوابط الشكلية للقرار اإلداري ،وختتلف
هــذه الضوابط من حيث جوهريتها وتأثريها عىل القرار اإلداري باختالف القرار اإلداري نفســه ،فلكل قرار
إداري حالة معينة وظروف حمددة يصدر من خالهلا وذلك حسب ما حيدده املرشع والقوانني واألنظمة واللوائح،

وباختالف هذه احلالة والنصوص والظروف واختالف طبيعة القرار اإلداري ما يؤدي إىل اختالف معايري التمييز
بني هذه الضوابط الشــكلية باعتبارها شكليات جوهرية أو ثانوية ،كام أن تقدير هذه الضوابط ويف حالة عدم

نص املرشع عىل إلزام اإلدارة بإتباع شكلية معينة فإهنا يعود للسلطة التقديرية للقايض اإلداري.
كام ويعترب القرار اإلداري قرار ًا صحيح ًا رغم ختلف الشكل اجلوهري وذلك يف حالة استحالة إمتام

الشكل ويف حاالت الظروف االستثنائية واالستحالة املادية إلمتام الشكل ،وكذلك حتقق الغرض
من الشكل الذي أغفلته اإلدارة.
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ويرى الباحث رضورة إصدار قانون من قبل املرشع الفلسطيني بخصوص إلزامية تسبيب القرارات
اإلدارية عىل غرار الترشيعات املقارنة ،ملا هلا من دور مهم يف بسط الرقابة عىل القرار اإلداري الصادر
من قبل اإلدارة ،وملعرفة الشخص املخاطب يف القرار أسباب القرار يف متنه ،وتسهي ً
ال عىل القضاء
اإلداري يف بسط رقابته ،ولكي تتأنى اإلدارة يف اختاذها لقراراهتا.

دراسات وأبحاث حمكَّمة

الئحة املراجع
املصادر

 قرار بقانون رقم ( )41لسنة 2020م بشأن املحاكم اإلدارية يف فلسطني .املنشور يف اجلريدةالرسمية الفلسطينية "الوقائع" يوم األثنني املوافق  11كانون الثاين  2020يف العدد املمتاز

رقم .22

 -قانون رقم ( )4لسنة 1998م بإصدار قانون اخلدمة املدنية الفلسطيني.

 -قانون رقم 41.90املنشئ للمحاكم اإلدارية يف املغرب.

 -قانون رقم  2013-1005الصادر يف  12نوفمرب  2013يف فرنسا.

الكتب

 سلیامن الطاموي ،النظریة العامة للقرارات اإلداریة  -دراسة مقارنة ، -دار الفكر العريب،الطبعة الثالثة ،سنة. 1966

 عنان عمرو ،إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفني ،اهليئة املستقلة حلقوقاإلنسان ،رام اهلل ، 2001ص.122

 سمیة حممد كامل ،الشكل يف القرارات اإلداریة- ،دراسة مقارنة -دار منشورات احللبياحلقوقیة ،طبعة األوىل .2014

 مليكة الرصوخ ،العمل اإلداري ،مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء ،الطبعة األوىل .2012 سعید نكاوي ،تعلیل القرارات اإلداریة  -دراسة مقارنة  -دار نرش املعرفة – مطبعة املعارفاجلدیدة – طبعة – .2014

 سعید نكاوي " –القانون اإلداري و القضاء اإلداري– ’’ دار نرش املعرفة – مطبعة املعارفاجلدیدة – الطبعة األوىل .2009

 عبــد العزيز عبد املنعم خليفة ،األســس العامة للقــرارات اإلدارية ،املكتب اجلامعياحلديث.2012 ،

	حییى حلوي الوجیز يف القرار اإلداري ،الطبعة األوىل  ،2015دون ذكر دار النرش والتوزيع. -نجاة خلدون ،العمل اإلداري ،دار الدعاية للنرش والتوزيع ،الطبعة األوىل .2015
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دراسات وأبحاث حمكَّمة

 عبد الواحد قریيش ،القضاء اإلداري ودولة احلق والقانون باملغرب ،نرش الرشكة املغربیةلتوزیع الكتاب ،طبعة .2009

	یوســف سعد اخلوري ،القانون اإلداري العام ،اجلزء األول ،تنظیم إداري أعامل وعقودإداریة ،مكتبة الصادر دار املنشورات احلقوقیة.1998 ،

 عبد العزیز عبد املنعم خلیفة ،القــرارات اإلداریة يف الفقه وقضاء جملس الدولة ،املكتبةاجلامعیة احلدیثة ،سنة .2007

 ســامي مجال الدین ،القضاء اإلداري والرقابة عىل أعــال اإلدارة ،دار اجلامعة اجلدیدةللنرش.2003

 عبد العزيز عبد املنعم خليفه ،املوسوعة اإلداریة الشاملة يف إلغاء القرار اإلداري وتأدیباملوظف العام اجلزء األول.

 عبد النارص عبد هلل أبو سمهدنة ،القضاء اإلداري قضاء اإللغاء ،املركز القومي لإلصداراتالقانونیة ،الطبعة األوىل .2014

 ثورية لعيوين،القضاء اإلداري ورقابته عىل أعامل اإلدارة (دراســة مقارنة) ،دار اجلسورللنرش والتوزيع ،وجدة 2005

املقاالت واملجالت

 مقــال بعنوان القرار الضمني ،حماولة يف املفهــوم والرقابة القضائیة علیه ،املجلة املغربیةلإلدارة املحلیة و التنمیة ،عدد  115مارس ،أبريل .2014

 تعليق عىل قرار حمكمة العدل العليا بموضوع "القرار اإلداري الضمني" والتعليق عليه،جملةالعدالة والقانون ،عدد  26سنة .2015

األطروحات والرسائل اجلامعية
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األطروحات

 حممد األعرج ،فاعلية قواعد الشــكل واإلجراءات يف القــرار اإلداري ،أطروحة لنيلالدكتوراة يف القانون العام ،جامعة حممد اخلامس /أكدال 2001-2002

دراسات وأبحاث حمكَّمة

رسائل املاجستري

 مصطفى أســامة الزنايت ،رسالة لنيل دبلوم املاجستري يف القانون واإلدارة العامة بعنوان:" عيب الشــكل واإلجراءات وأثره عىل صحة القرار اإلداري يف القانون الفلســطيني "

دراسة حتليلية" ،جامعة األقىص -غزة2017،

 بونة عقیلة ،رســالة لنیل دبلوم يف الدراسات العلیا ،حتت عنوان الشكل واإلجراءات يفالقرار اإلداري ،جامعة اجلزائر كلیة احلقوق بن عكنون.2013-2012 ،

 صدقي معاذ ،رقابة املجلس األعىل عىل شــكلیات القرار اإلداري ،رســالة لنیل دبلومالدراسات العلیا يف القانون العام1996 ،جامعة حممد اخلامس بالرباط .

أحكام وقرارات قضائية

 -حكم حمكمة العدل العليا الفلسطينية رقم  2017/238الصادر بتاريخ .2017/12/3

 -حمكمة العدل العليا األردنية يف قرارها رقم  21/81صفحة  40لسنة .1987

 -قرار املجلس األعىل املغريب بتاريخ  1987-/03/02ملف إداري رقم .85.7171

 حكــم املحكمة اإلدارية يف مراكش ،عــدد  ،12بتاريــخ  ،2001-1-31ملف عدد.2000/136

 -قرار حمكمة العدل العليا برام اهلل رقم  ،2000/18الصادر بتاريخ .2000/7/11

 -حمكمة العدل العليا برام اهلل  ،قرار رقم  28لسنة  ،2013الصادر بتاريخ .2013/9/30

مراجع باللغة الفرنسية
Article 13 de constitution français de 3 juin 1958 ‘’ Le président de la république signe les
ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

-

André de laubadére, <<Traité de droit administratif >> 8éme édition, librairie générale de
droit et jurisprudence,paris,1979 .

-

Michel Rousset et Olivier Rousset-Droit administratif, Tome II, Le contentieux administratif,
(Deuxième édition-PRESSES UNIVERSITAIRES DE GRENOBLE (2004

-
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والتعليق عليها

أحكام صادرة عن حمكمة النقض بصفتها اإلدارية والتعليق عليها

احلكم الصادر عن حمكمة النقض بصفتها

اإلدارية يف الدعوى اإلدارية رقم 2021/76
" تأجيل االنتخابات العامة"
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تعليق عىل حكم املحكمة العليا
( حمكمة النقض بصفتها اإلدارية )
يف الدعوى رقم 2021 / 76

دكتور فتحي فكري
أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة

لفك االشــتباك يف واقعات هذه الدعوى ،قدرنا احلاجة للفصل بني القرارات الصادرة بخصوص
انعقاد االنتخابات الرئاســية والربملانية وتأجيلها ،من ناحية ،واخلصومة التي انعقدت بشأهنا من
قبل إحدى القوائم االنتخابية ،من ناحية أخرى .

القرارات واإلجراءات الصادرة بشأن االنتخابات الرئاسية والعامة:
يف هذا الصدد نقابل ثالثة قرارات:

 بتاريخ  15يناير  2021أصدر رئيس دولة فلسطني املرسوم الرئايس رقم  3لذات السنةمتضمن ًا الدعوة إىل إجراء انتخابات رئاسية وترشيعية.

 -قبل انرصام أربعة أشــهر من التاريخ املسطور أعاله ،عاد رئيس الدولة وأصدر مرسوم ًا

آخر يف  30ابريل  2021ناص ًا عىل تأجيل االنتخابات النيابية والرئاســية إىل حني توافر
رشوط إجرائها يف األرايض الفلسطينية كافة ويف مقدمتها القدس العاصمة.

 اســتناد ًا للمرســوم الرئايس األخري ،أعلنت جلنة االنتخابات املركزيــة إيقاف العمليةاالنتخابية اعتبار ًا من صباح اجلمعة املوافق  30أبريل . 2021

الدعوى ضد القرارات السابقة ،ورد املستدعى ضدهم :
 مل يلق تأجيل االنتخابات قبو ًال من قائمة " جتمع الكل الفلسطيني " ،التي تقدمت بطعن
إللغاء قراري إيقاف االقرتاع الرئايس والترشيعي.

وتأسس طلب اإللغاء عىل ثلة معايب تتمثل يف ختلف السبب ،واالنحراف بالسلطة وإساءة

استعامهلا ،وجتاوز الشكل واإلجراءات ،عالوة عىل عدم االختصاص .
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ومن مجلة هذه النقائص التي شــملت كافة أركان ورشوط القرار اإلداري ،كان منطقي ًا

أن تنتهي عريضة الطعن إىل أن القرارين املنعى عليهام يوصام باالنعدام ،ال جمرد البطالن.
والتمســت الطاعنة ختام ًا قبول الدعوى وإلغاء القرارين املطعون فيهام ،وإلزام اجلهات
املختصة بإمتام العملية االنتخابية وفق ًا للقانون".

 عقبــت النيابة العامة عىل الئحة الطعن مطالبة برده ،مرتكزة بصفة رئيســية عىل أن قراررئيس الدولة بتأجيل االنتخابات من أعامل الســيادة التي خترج من اختصاص املحكمة
طبق ًا لرصيح نص القانون ((     ) .

 ويف معرض دفاعها خلصت اللجنة املركزية لالنتخابات ،إىل أنه ال صفة هلا يف الدعوى،بحســبان أن قرار التأجيل صادر من رئيس الدولة ،وأن اإلجراء املتخذ من جانبها جمرد
عمل تنفيذي ،كان لزام ًا عليها اختاذه ،منتهية إىل طلبها رد الدعوى شك ً
ال وموضوع ًا.

 ودحض ًا ملا ورد يف دفاع النيابة العامة واللجنة املركزية لالنتخابات قدم وكيل املســتدعيةالئحة نفى فيها صحة دفوع املستدعى ضدمها مبدي ًا صحة دعواه.

وإذ فرغنا من بســط مالبسات الدعوى وجمريات األحداث املفضية إليها ،تعني أن نويل وجهنا شطر احلكم،

لنقــف عىل الدعائم التي قــام عليها منطوقه "برد الدعوى لعدم االختصــاص"  ،إال أن غايات التعليق عىل

األحكام حدت بنا إىل أن نسطر قبل ذلك بعض املالحظات التي قدرنا احلاجة إىل تسليط قدر من الضوء عليها.
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 76املادة  3/ 20من القانون رقم  41لسنة  2020بشأن املحاكم اإلدارية.
وحرى بالذكر أن قانون جملس الدولة املرصي األول رقم  112لسنة  ( 1946املادة  ) 6وكذا القانون رقم
 9لسنة  ( 1949املادة  ) 7نصا عىل عدم قبول الطلبات املتعلقة بعمل من أعامل السيادة .وتعرضت تلك
الصيغة للنقد ألن «املشكلة بالنسبة ألعامل السيادة ال يتصور أن تكون متعلقة بقبول أو عدم قبول الدعوى ،إذ
أن مشكلة القبول إنام تثور بصدد رشوط خارجة عن موضوع الدعوى وسابقة عىل الفصل يف حمل النزاع اما
بالنسبة ألعامل السيادة وهي طائفة من القرارات والترصفات التي تصدر من السلطة التنفيذية ،فاملشكلة التي
تثور هي مشكلة االختصاص أو عدم االختصاص بنظر الطعون والدعاوى أو الدفوع التي يكون حمورها مثل
هذه القرارات أو الترصفات ،والسؤال هو هل تدخل هذه القضايا يف والية القضاء أم خترج منها .« ..
حممود حافظ – القضاء اإلداري –  – 1993ص . 61
وقد تم تفادي هذا النقد يف القوانني الالحقة (القانون رقم  165لسنة  ،1955القانون رقم  55لسنة
 ،1959القانون احلايل رقم  47لسنة  )1972بالنص عىل عدم اختصاص جملس الدولة بالنظر يف
الطلبات املتعلقة بأعامل السيادة.
وحسن ًا فعل الشارع الفلسطيني باستخدام مصطلح عدم االختصاص ،منذ البداية ،ال عدم القبول.
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عىل هامش التعليق:

من البدهييات أن تتطرق املحكمة ،أو ً
ال وقبل كل يشء ،إىل بحث اختصاصها بالنزاع املطروح عىل

ساحتها ،وحال خلوصها خلروج اخلصومة من دائرة اختصاصها ،فإن عليها أن تقيض بذلك ،دون

التطرق – عىل أي نحو  -لقبول الدعوى شك ً
ال أو موضوع ًا.

سيام يف حالة خروج النزاع من اختصاص جهات
وبعبارة أخرى ،فإن احلكم بعدم االختصاص ،ال ّ

القضاء عامة ،كام هو احلال يف أعامل الســيادة ،يرتك العديد من التساؤالت دون إجابة ،ولع ّله من
املفيد التعرض لتلك التساؤالت بافرتاض اختصاص املحكمة بالنزاع.

وأول هذه التساؤالت يتعلق بجواز اختصام اللجنة املركزية لالنتخابات يف الدعوى.

وســبب هذا التساؤل أنه قد ُيعتقد أن تكييف ما صدر عن تلك اللجنة بمثابة عمل تنفيذي يكفي

لإلجابة بالنفي ،فدعوى اإللغاء تنصب عىل القرارات اإلدارية ،دون غريها من الترصفات واألعامل.

بيــد أن الصواب يف نظرنا جواز اختصــام اللجنة املركزية لالنتخابات ،بغض الطرف عن طبيعة عملها ،

لكى ينفذ احلكم يف مواجهتها  ،كإحدى اجلهات املنوط هبا إجراء االنتخابات حال قبول طلب اإللغاء.

أما ثاين التســاؤالت فيدور حول ميعاد الطعن باإللغاء .فطبقــ ًا للامدة  1 /23من قانون املحاكم

اإلدارية " تقام الدعوى أمام املحكمة اإلدارية باســتدعاء يقدم إليها خالل ســتني يوم ًا من اليوم

التايل لتاريخ تبليغ املستدعي القرار اإلداري الفردي أو من اليوم التايل لنرش القرار اإلداري الفردي
أو التنظيمي يف اجلريدة الرسمية".

ويستفاد من ذلك اختصاص القانون دعوى اإللغاء بميعاد قصري(  60يوم ًا) ،بغية استقرار املراكز

القانونية الناشــئة عن القرار الطعني يف أقرص فرتة ممكنة .ومن منطلق هذه العلة ينظر مليعاد الطعن
باإللغاء عىل أنه متعلق بالنظام العــام ،مما يتيح إمكانية إثارته يف أي مرحلة كانت عليها الدعوى،
ومن تلقاء نفس املحكمة ودون حاجة لدفع من اخلصوم

(    

.

 77اضطردت أحكام جملس الدولة املرصي من بداية نشأته عىل ذلك ،أنظر عىل سبيل املثال :
حمكمة القضاء اإلداري  – 14 /3 / 1950-م ( – )4ص  ، 467حمكمة القضاء اإلداري– 24 /11
–  / 1959م ( – )10ص  ، 41ومن أحكام املحكمة اإلدارية العليا حكمها يف – 1984/ 3 / 18
املوسوعة اإلدارية  – ..ج ( – )15قاعدة (  – ) 112ص . 137
وىف دراسة مفصلة للميعاد يف دعوى اإللغاء راجع  :رأفت فودة – النظام القانوين للميعاد يف دعوى
اإللغاء – دراسة مقارنة . – 1998
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وبتطبيق رشط امليعاد عىل الدعوى حمل الدراســة يبني اهنا رفعت يف امليعاد ،إذ صدر قرار التأجيل
يف  30ابريل  ،2021وأقيمت الدعوى بتاريخ 10مايو  ،2021أي قبل انقضاء ميعاد الستني يوم ًا،
وبالتــايل ما كان يمكن رفض الطعن لرفعه بعد امليعاد ،لــو أن النزاع كان يمكن للمحكمة نظره
باعتباره داخ ً
ال يف فلك اختصاصها.

وينصب التساؤل التايل عىل سلطة املحكمة يف دعوى اإللغاء ،ومرد هذا التساؤل ما ورد يف دعوى املستدعية
مــن طلب إلغاء قرار تأجيل االنتخابات "وإلزام اجلهات املختصة بإمتام العملية االنتخابية وفق ًا للقانون"،

وهذا الشطر من الطلبات يتجاوز سلطة قايض اإللغاء التي تنحرص يف تقرير جمانبة القرار لقواعد املرشوعية،
دون أن يكون له إلزام اإلدارة بأداء عمل أو االمتناع عنه ،احرتام ًا ملبدأ الفصل بني السلطات (     .

وليس مفاد ذلك حترر اإلدارة من تنفيذ احلكم ،إذ أن امتناعها عن إجراء مقتضاه يشكل خمالفة قانونية تسمح
لذي الشــأن الطعن باإللغاء جمدد ًا ،فض ً
ال عن املطالبة بالتعويض .يعزز ذلك أن عدم تنفيذ احلكم يشكل
جريمة جنائية يف حق من يقف وراء هذا املسلك ،وهو ما قننه الدستور رصاحة يف املادة  106القاضية بأن

األحكام القضائية واجبة التنفيذ واالمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها عىل أي نحو جريمة يعاقب عليها
باحلبس ،والعزل من الوظيفة إذا كان املتهم موظف ًا عام ًا أو مكلف ًا بخدمة عامة ،وللمحكوم له احلق يف رفع
الدعوى مبارشة إىل املحكمة املختصة ،وتضمن السلطة الوطنية تعويض ًا كام ً
ال له"

(    

.

يبقى التساؤل األخري اخلاص بحق إحدى القوائم االنتخابية برفع دعوى إللغاء قرار تأجيل االنتخابات.
ال يساورنا أدنى شك يف ثبوت هذا احلق ،استناد ًا إىل التوسع الذي يعرفه ضابط املصلحة يف الطعن

باإللغاء  ،والذى يكفي لتحققه أن يعود إلغاء القرار بفائدة ما عىل الطاعن (      .ويف احلالة الراهنة
 78انظر غىل سبيل املثال :فتحي فكرى – وجيز دعوى اإللغاء طبق ًا ألحكام القضاء –  – 2018ص ،434
سليامن الطاموى – قضاء اإللغاء –  – 1986ص  1010وما بعدها.

 79نقابل نص ًا ً
مماثال يف الدساتري املرصية اعتبار ًا من دستور ( 1971املادة  )72دستور ( 2012املادة ، )79
دستور  ( 2014املادة . )100
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 80انظر :فتحي فكرى – دعوى اإللغاء – ..املرجع السابق – ص  160وما بعدها  ،وىف دراسة شاملة لرشط
املصلحة يف دعوى اإللغاء انظر  :حممد عبد السالم خملص – نظرية املصلحة يف دعوى اإللغاء . – 1981
ترمجة لذلك أكدت املحكمة اإلدارية العليا قضائها يف هذا الصدد بقوهلا  « :أن من رشوط دعوى اإللغاء
أن يكون رافعها يف حالة قانونية خاصة بالنسبة إىل القرار املطعون فيه من شأهنا أن جتعله مؤثر ًا تأتري ًا
مبارشا ًيف مصلحة شخصية له وإال كانت الدعوى غري مقبولة  ،ذلك أن املصلحة هي الفائدة التي تعود
عىل رافع الدعوى من احلكم له بطلباته كلها أو بعضها . « ..
املحكمة اإلدارية العليا –  – 26 / 6 / 2010جملة هيئة قضايا الدولة – العدد (  – ) 216ص . 220
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من مصلحة القائمة االنتخابية إجراء االنتخابات واملنافســة عىل املناصب أو املقاعد املتاحة ،وهي
منافسة قد ال تتوافر هلا ذات املناخ وحظوظ النجاح ،سيام إذا كان التأجيل ألجل غري منظور.
وال نؤيــد أيض ًا ما قد يرتدد من أن القائمــة االنتخابية تفتقد ضابط الصفة أي القدرة عىل مبارشة

اإلجراءات القانونية نتيجة لعدم متتعها بالشــخصية القانونية ،فقضاء اإللغاء كام يتوسع يف رشط
املصلحة يتبع عني النهج يف ضابــط الصفة ،وتطبيق ًا لذلك قبل القضاء اإلداري يف مرص الدعوى

املقامــة من أمني احتاد طالب جامعة القاهرة ضد قرار رئيــس اجلامعة بتحديد موعد االنتخابات

الطالبية ،رغم أن االحتاد ال يتمتع بالشخصية املعنوية(     .

وعلينا اآلن استعراض األسباب التي بنى عليها احلكم وتقييمنا هلا.

تقييم أسباب احلكم :

صوبت املستدعية مناعيها ،عىل سالف البيان ،لقرارين األول قرار رئيس الدولة بتأجيل االنتخابات،

وقرار اللجنة املركزية لالنتخابات بنفس املعنى.

وقــد ابتدأت املحكمة بالقرار األخري ،موضحة أنه جمــرد عمل أو قرار تنفيذي ،ومن ثم ال يرقى

ملرتبة القرار اإلداري اجلائز خماصمتــه بالطعن باإللغاء .فوصف القرار اإلداري ال ينطبق إال عىل
الترصفات القانونية املؤثرة يف املراكز القانونية باإلنشــاء أو التعديل أو اإللغاء ،وهو ما ال يتوفر يف
قرار اللجنة املركزية لالنتخابات الذى جاء مردد ًا لقرار الرئيس منفذ ًا ملا سطر فيه (     .
 81املحكمة اإلدارية العليا –  – 12 /3 / 1995م ( – )40ص .1353

 82باستعارة شطر احليثيات املتعلق بذلك من احلكم نقرأ « :البد للمحكمة ابتداء من معاجلة القرار الثاين املطعون
فيه الصادر عن املستدعى ضدها الثانية جلنة االنتخابات املركزية القايض بام يىل (تنفيذ ًا لقرار القيادة الفلسطينية
يف االجتامع الذي عقد مساء أمس برئاسة سيادة الرئيس حممود عباس يف رام اهلل بتأجيل االنتخابات العامة،
تعلن جلنة االنتخابات املركزية عن إيقاف العملية االنتخابية ابتداء من صباح يوم اجلمعة ،حيث كان مقرر ًا نرش
الكشف النهائي للمرشحني ،بالتزامن مع أول أيام الدعاية االنتخابية للقوائم املرتشحة لالنتخابات الترشيعية،
هذا وتأمل اللجنة أن تتمكن من استكامل تنفيذ االنتخابات الفلسطينية يف أقرب فرصة ممكنة.
« إن هذا الذي سطرته املستدعى ضدها الثانية يعترب إجراء تنفيذي للقرار األول املطعون فيه وال يعترب قراراً
إداري ًا باملعنى القانوين للقرار اإلداري النهائي املؤثر يف املركز القانوين للطاعن ،ذلك أن القرار اإلداري الذى
يصلح للطعن باإللغاء جيب أن يكون بذاته منشئ ًا للحق أو مؤثر به وال يعود لقرار سابق عليه سيام وأن القرار
األول املطعون فيه أشار بنص املادة ( )2منه عىل أن تتوىل املستدعى ضدها الثانية اختاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام
املرسوم ما جيعل من الدعوى بخصوص القرار الثاين املطعون فيه واجبة الرد وخماصمة اجلهة املستدعى ضدها
الثانية بالنتيجة أصبحت ال تقوم عىل أساس صحيح ما يوجب رد الدعوى عنها «.
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وال يوجد يف هذا التحليل ما حيملنا عىل مناهضته أو القول بخالفه ،فقرار اللجنة املركزية لالنتخابات

مل يضف أي جديد للمراكز القانونية القائمة ،وبالتايل انســحب عنه وصف القرار اإلداري ،وكذا

مكنة الطعن باإللغاء.

عىل نقيض القرار األول يثري القرار الثاين بتأجيل االنتخابات غري قليل من النقاش.

فبداية صدر قرار الدعوة لالنتخابات بتاريخ  15يناير  ،2021استناد ًا للامدة ( )3من القرار بقانون

رقم ( )1لسنة  2007بشأن االنتخابات العامة املعدل بالقرار بقانون رقم ( )1لسنة  .2021ووفق ًا
هلذا النص "يصدر رئيس دولة فلسطني ،رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،املمثل

الرشعي والوحيد للشــعب الفلسطيني ،مرسوم ًا رئاســي ًا ،خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر قبل

تاريخ انتهاء واليتــه أو والية املجلس الترشيعي ،يدعو فيه إلجراء انتخابات رئاســية وترشيعية
أو أي منهام يف دولة فلســطني ،وحيدد فيه موعد االقرتاع ،وينرش هذا املرسوم يف اجلريدة الرسمية،

ويعلن عنه يف الصحف املحلية".

ووفق ًا للنص يدعو الرئيس لالنتخابات الترشيعية والرئاســية يف املواعيد املحددة ،وحيدد مواعيد

االقرتاع.

وبمجــرد الدعوة لالنتخابات ينطلق دور اللجنة املركزية لالنتخابات باختاذ ما يلزم من إجراءات
حتضريية ( :تسجيل الناخبني)

األخطاء الواردة فيه)

(    

(    

 (،نرش سجل الناخبني وإتاحة فرصة االعرتاض للمواطنني عىل

 ،فتح باب الرتشح

(    

 ،ابتداء الدعاية اإلنتخابية

(    

.

وخيتص الرئيس ببيان موعد االقرتاع ،وطبقا للمرسوم الرئايس كان من املفرتض إجراء االنتخابات

فعي هلا تاريخ  31يوليو 2021
الترشيعية يف  22مايو  ،2021أما االنتخابات الرئاسية ّ

(    

.

وعقب إمتام األعامل التحضريية لالنتخابات الترشيعية ،ويف توقيت إعالن قوائم املرشحني ( 30

ابريل  ،) 2021وبدء الدعاية االنتخابية ،قرر رئيس الدولة تأجيل االقرتاع ،إىل حني "توافر رشوط
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 83الفرتة من  16 10-فرباير  ،2021راجع موقع اللجنة املركزية لالنتخابات.
 84الفرتة من  3 1-مارس  ، 2021راجع موقع اللجنة املركزية لالنتخابات.

 85الفرتة من  – 31 20مارس  ،2021راجع موقع اللجنة املركزية لالنتخابات.

 86الفرتة من  30ابريل  21 -مايو  ،2021راجع موقع اللجنة املركزية لالنتخابات.
 87راجع موقع اللجنة املركزية لالنتخابات.

أحكام صادرة عن حمكمة النقض بصفتها اإلدارية والتعليق عليها

إجرائها يف األرايض الفلسطينية كافة ويف مقدمتها القدس العاصمة".

وهكذا أبان القرار سبب اختاذه ،كركن من أركانه.

ولنــا يف هذا الصدد تعليق مــزدوج ،خيص أوهلام طلبات املســتدعية ،وينصب ثانيهام عىل موقف
املحكمة يف هذه اجلزئية.

فقد أثارت املستدعية أن قرار التأجيل معيب بعيب السبب .والسبب  -كام هو مستقر فقه ًا وقضا ًء

– يتمثل يف احلالة القانونية أو الواقعية التي تسبق القرار وتؤدي إلصداره

(    

.

وبمراجعة قرار التأجيل نجد أنه جهري بداعي سنه ومن ثم سببه ،أال وهو رفض سلطات االحتالل
إجراء االنتخابات يف القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ،عالوة عىل تعذر إمتام االنتخابات يف قطاع

غزة (      ،بالنظر حلالة الترشذم التي يعاين منها الشــعب الفلســطيني ،حيث رهنت حركة محاس
املشاركة يف االنتخابات بإمتامها يف القدس.

وعليه ال يمكن مساندة املستدعية من أن القرار صدر دون توافر السبب الذي يؤازره.

أ ّما إذا قيل أن قصد املســتدعية انرصف إىل عدم صحة الســبب أو عدم كفايته ،فقد كان عليها أن

تدلــل عىل ذلك ،وهو ما مل نلمس له أدنى أثر يف اســتعراض احلكــم لواقعات الدعوى والدفوع
والطلبات التي حوهتا أوراقها.

لذلك خلصت املحكمة إىل أن املرســوم تضمن ذكر ســببه الكامن يف منع سلطة االحتالل إجراء
االنتخابات يف مدينة القدس ،مما يعنى رد هذا الوجه من الطعن.

بيــد أن تعرض املحكمة لتلك املســألة أوقعها يف دائرة النقد ،حيــث أهنا بذلك تكون قد تطرقت

ملوضوع الدعوى ،وهو ما ال جيوز بحال عند احلكم بعدم االختصاص ،وهو ما ُقىض به.

ولعل أبرز ما يطرح يف موضوع الدعوى ،بيان ســلطة رئيس الدولة يف تأجيل االنتخابات السابق

الدعوة إلجرائها.

 88يف ركن السبب راجع عىل سبيل املثال مؤلفنا عن دعوى اإللغاء السابق اإلشارة إليه – ص  338وما يليها.

 89مل يرصح قرار التأجيل بذلك ولكنه مستفاد مما جاء يف عجز املادة األوىل من تأجيل االنتخابات «حلني توافر
رشوط إجرائها يف األرايض الفلسطينية كافة وىف مقدمتها القدس العاصمة» ،فعبارة «يف مقدمتها القدس،
تفيد وجود أماكن أخرى يتعذر إجراء االنتخابات فيها ،وإذا كان القرار قد خص القدس بالذكر ،فذلك
ألهنا قلب القضية الفلسطينية ،وحمورها األسايس ،ليس فقط للفلسطينيني ،وإنام للعرب كافة.
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ويف اعتقادنــا أن الرئيــس ال صالحية له يف تأجيــل موعد االنتخابات ،فاملرشع أنــاط به الدعوة
لالنتخابات وحتديد موعد االقرتاع ،وخال من أي إشــارة لســلطته يف التأجيل ،خصوص ًا إذا كان
التأجيــل لزمن ال يعرف أحــد مداه .والقول بغري ذلك يعني أن أهم احلقوق السياســية للمواطن
(االنتخاب والرتشيح) ستقع حتت رمحة السلطة التنفيذية ،مما جيرد الديمقراطية النيابية من جوهرها:

اختيار الشعب حلكامه.

ولتفادي التطرق لذلك اعتصمت املحكمة بنظرية أعامل الســيادة (      ،حيث ال ختضع القرارات

املوسومة بذلك للرقابة القضائية بكافة صورها وأشكاهلا.

وتلك النتيجة البالغة اخلطورة تدعو للبحث عن معيار ألعامل الســيادة ،يضيق من نطاقها ،وحيد

من إعامهلا.

عول يف التعرف عىل أعامل الســيادة عىل معيار الباعث السيايس (      ،بيد أنه رسعان ما تبني
بداية ّ
عدم ايفائه بالغرض ،إذا يكفي أن تدّ عي الســلطة التنفيذية أهنا اختذت القرار بباعث سيايس حتى
يفلت من الرقابة القضائية ،وال يمكن قبول تلك النتيجة ،لكون السلطة التنفيذية هي التي تتحكم يف
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 90فندت املحكمة عدم تعارض نظرية أعامل السيادة مع ما يقيض به الدستور يف املادة  30من حظر حتصني
أي عمل أو قرار من رقابة القضاء ،بقوهلا  :أن النص املشار إليه «ال ينطبق عىل احلالة املاثلة ذلك أن
النص الدستوري املذكور منع وحظر أن ينصف الترشيعات عىل حتصني أي قرار أو عمل إداري من
رقابة القضاء ،وملا كان ما صدر عن املستدعى ضده األول بالقرار املطعون فيه ال يعترب من القرارات
أو األعامل اإلدارية وفق التحليل سالف الذكر بل من أعامل السيادة بوصف اجلهة مصدرته مارست
سلطتها بوصفها سلطة حكم ال سلطة إدارة فيكون القرار املطعون فيه مل خيرج عن احلظر املنصوص عليه
باملادة  2/30من القانون األسايس . « ..
وحرى بالذكر أن دستور  1971كان يتضمن حظر ًا مماث ً
ال (الفقرة األخرية للامدة  )68ملا قىض به القانون
األسايس الفلسطيني ،وحينام طرح عىل القايض الدستوري إلغاء ذلك احلظر للنصوص املقررة يف
الترشيعات ألعامل السيادة ،أنتهى إىل إن «عدم خضوع أعامل السيادة للرقابة القضائية بمثابة « قاعدة
استقرت يف النظم القضائية يف الدول املتحرضة وغدت أص ً
ال من األصول القضائية الثابتة» ،وقاعدة
كتلك ال يتوقف إعامهلا عىل وجود نص يقىض هبا .
املحكمة العليا (املحكمة الدستورية العليا اآلن )  – 1977 / 2 / 5 -جمموعة األحكام من نوفمرب
 1976حتى إنشاء املحكمة الدستورية العليا – ص . 32
ونعتقد أن التخريج األخري أكثر قبوالً.

 91بزغ نجم هذا املعيار يف فرنسا إبان فرتة القضاء املحجوز ،ملزيد من التفاصيل أنظر مؤلفنا املعنون:
مسئولية الدولة عن أعامهلا غري التعاقدية  – -1995ص .184
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طبيعة العمل ،وهل هو من أعامل السيادة أو من أعامل اإلدارة ،ومن ثم يقفز عىل الرقابة القضائية

أو خيضع هلا ،وهو أمر ال يمكن قبوله بحال.

ويف حقبة الحقة تم االســتناد إىل ضابط التمييز بني أعامل احلكومــة وأعامل اإلدارة .فالقرارات

الصادرة عن الســلطة التنفيذية بوصفها حكومة هي وحدها التي تندرج يف أعامل الســيادة مع ما
يرتبط بذلك من نتائج.

إال أنه رسعان ما تبني ما يكتنف تطبيق هذا الضابط من عوائق تعود إىل صعوبة عدم االتفاق عىل

معيار واحد للتفرقة بني أعامل احلكومة وأعامل اإلدارة ،بل أن البعض ذهب إىل صعوبة مســاندة
وجود سلطة حكومية مستقلة عن الوظيفة اإلدارية

(    

.

من هنا اجته القضاء إىل ما يعرف بمعيار القائمة ،التي تضم بصفة أساسية طائفتني من األعامل:
 -عالقة السلطة التنفيذية بالسلطة الترشيعية.

 -عالقة الدولة بالدول األخرى واملنظامت الدولية.

عل ًام بأن هذه القائمة ال تتسم باجلمود ،إذا يمكن للقايض اإلضافة إليها أو احلذف منها.

وال شــك أن املعيار األخري يضيق من نطاق أعامل السيادة ،وخيفف بالتايل من يسء عواقبها :عدم

اخلضوع للرقابة القضائية ،بمنح القايض صالحية إسباغ وصف السيادة عىل العمل أو حجبه عنه.
وبســر أغوار احلكم للوقوف عىل املعيار الذي انحازت له املحكمة إلضفاء وصف الســيادة عىل
القرار الطعني ،سنلحظ أهنا وإن ركزت عىل معيار التمييز بني أعامل احلكومة وأعامل اإلدارة ،فإهنا

وهي بصدد بسط وجهة نظرها تناولت معيار الباعث السيايس كام تطرقت لدور القضاء يف حتديد
طبيعة العمل ،وهو ما يقرتب من معيار القائمة القضائية.

ففي البداية أعلنت املحكمة أن ما يصدر من الســلطة التنفيذية من أعامل "ال خيرج عن أحد أمرين

األول إما أن يصدر عنها بوصفها سلطة إدارة  ..واألمر الثاين ما يصدر عنها بوصفها سلطة حكم

 . "..وتابعت املحكمة حتليلها بالقول :أن ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعامل بوصفها سلطة

حكم حيوم "يف بوتقة أعامل الســيادة التي خترج عن صالحية رقابة القضاء عليها باعتبارها ليست
قرارات أو أعامل إدارية بل قرارات سيادية" .

 92راجع مؤلفنا عن مسئولية الدولة  -املرجع الفائت – ص . 185
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ويف تربير عدم خضوع األعامل احلكومية لرقابة القضاء أبانت املحكمة أن مرد ذلك ما حييط بتلك

األعامل "من اعتبارات سياسية تربر ختويل السلطة املختصة بسلطة تقدير أوسع مدى ،وأبعد نطاق ًا

حتقيق ًا لصالح الوطن وأمنه وسالمة أراضيه واحلفاظ عليها ."..

وهكذا ربطت املحكمة بني أعامل احلكومة ومعيار الباعث السيايس ،مما جعل الفواصل بينهام غائمة،

مع ما يتصل بفكرة الباعث السيايس من حماذير ،عىل سالف اإليضاح.

ومل يفت املحكمة التلميح ملعيار القائمة القضائية ،وهو ما يستفاد من العبارة اخلامتة حليثيات حكمها

والتي جاء فيها" :إن املستقر عليه فقه ًا وقضا ًء أن حتديد معيار التفرقة بني األعامل اإلدارية وأعامل

السيادة مرده إىل القضاء فللمحكمة صالحية تقدير الوصف القانوين عىل العمل املعروض عليها

إن كان إداري ًا أم سيادي ًا إذ أن لكل مقام مقال ولكل قرار أو عمل اختذته اإلدارة سببه ومربره وباعثه
اخلاضع يف النتيجة لتقدير حمكمة املرشوعية وإصباغ الوصف القانوين عليه." ..

ومن جممل حديث املحكمة عن أعامل السيادة يتكشف عدم جالء موقفها من معيار تلك األعامل،

مما أضاع فرصة صياغة ضابط واضح هلا يســتهدى به يف املنازعات التي تطرح يف هذا الشــأن عىل
ســاحة القضاء مستقب ً
ال .هذا مع تقديرنا أن املحكمة وضعت يف الصدارة معيار الباعث السيايس
كأساس رئييس للنتيجة التي خلصت إليها.

ونحــن نقدر الصعوبات التي كان يمكن أن تُقابل لو صدر احلكم بإلغاء قرار تأجيل االنتخابات،
ولعل ذلــك كان يف خميلة املحكمة وهي تصدر حكمها .ولذا كنا نأمــل أال يصدر قرار التأجيل،
فمن املتعذر بمكان قبول أن تبقى الدولة بدون ســلطة ترشيعية منتخبة منذ عام  ،2010واألنكى

أن يقرر التأجيل رئيس انقضت واليته منذ عام  ،2009أي ما يربو عىل عقد من الزمان ،وبغري أن

يمنحه القانون هذه الصالحية.

وال حمل للتذرع برفض ســلطات االحتالل الغاصبة إقامة االنتخابات يف القدس العاصمة ،حيث
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يمكن التغلب عىل هذه العثرة باختيار أعضاء دائرة أو دوائر القدس بالطريق اإللكرتوين ،مع توفري
كل الضامنات الكافلة لصد اخرتاق املنظومة والتغلب عليه ،من أي جهة.

والقــول بخالف ذلك يعني عدم إجراء االنتخابات ليس فقط يف املنظور القريب ،بل البعيد أيض ًا
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((     ) ،إذ ليــس من املتوقع أن يعدل املحتل عن قراره ،أو يتزحزح عن موقفه ((     ) ،خصوص ًا يف
ظل األوضاع العربية والعاملية اآلنية.

كلمة البد منها :ال يعقل استخدام نظرية اســتثنائية متثل خرق ًا للمرشوعية وإهدار ًا للرشعية ،ملنع

إقامة مؤسسة دســتورية (الربملان) ختلف وجودها ،والتي بدوهنا ينهار مبدأ الفصل بني السلطتني

التنفيذية والترشيعية ،وتضحى السمة الديمقراطية لنظام احلكم صورية شكلية ال حقيقة عملية.

فنظرية أعامل السيادة غايتها احلفاظ عىل مصالح الدولة العليا داخلي ًا وخارجي ًا ،وليس اإلبقاء عىل

أوضاع مشوهة ،أو تكريس سلطات ال تقرها السيادة الشعبية.
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التعليق عىل القرار الصادر عن حمكمة النقض بصفتها اإلدارية بتاريخ

 2021/10/11يف الدعوى اإلدارية رقم 2021/76

املحامي الدكتور حممد عبدهلل الظاهر  /االردن

الدعوى متكونة فيام بني:

املستدعـيــــــــــــة

قائمة جتمع الكل الفلســطيني بواسطة منســقها واملفوض عنها بسام أمحد القواسمة /
اخلليل.

املستدعى ضدهـم

 .1رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بصفته الوظيفية.

 .2جلنة االنتخابات املركزية بواسطة رئيسها الدكتور حنا نارص  /رام اهلل.
 .3النائب العام الفلسطيني بصفته الوظيفية.
موضوع الطعـــن

 .1القرار الصادر بموجب املرســوم الرئايس لســنة  2021بتاريخ " 2021/4/30بشأن
تأجيــل االنتخابات العامة واملتضمن يف املادة  1من املرســوم تأجيل االنتخابات العامة
الترشيعية والرئاسية واملجلس الوطني التي متت الدعوة إلجرائها باملرسوم الرئايس رقم

 3لسنة  2021الصادر بتاريخ  2021/1/15إىل حني توفر رشوط إجرائها يف األرايض
الفلسطينية كافة ويف مقدمتها القدس العاصمة وفق ًا ألحكام القانون".
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 .2القرار الصادر عن جلنة االنتخابات املركزية واملتضمن " إيقاف العملية االنتخابية ابتدا ًء
من صباح يوم اجلمعة املرافق .2021"/4/30
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ويف معرض التعليق عىل القرار املشار إليه ،ومع كل االحرتام للمحكمة املوقرة التي أصدرته ،فإننا
نبدي ما ييل:

اوال أسباب الطعن:

 .1إن القرارين املطعون فيهام منعدمان ملخالفتهام اجلسيمة للقانون.

 .2إن القرارين املطعون فيهام معيبان بعيب السبب.

 .3إن القرارين املطعون فيهام معيبان بعيب االنحراف وإساءة استعامل السلطة.
 .4إن القرارين املطعون فيهام معيبان بعيب خمالفة الشكل واإلجراءات.
 .5إن القرارين املطعون فيهام معيبان بعيب عدم االختصاص.

ثاني ًا يف النواحي الشكلية للقرار:

إن النظر يف أي دعوى والفصل فيها يســتلزم البحث يف النواحي الشكلية واملوضوعية متهيد ًا إىل

إصــدار القرار الفاصل يف النزاع ،ملا حيمله ذلك من رضورة بالغة لغايات الفصل يف الدعوى ،أما

النواحي الشــكلية فهي تلك املتعلقة بالقواعــد اإلجرائية التي حتكم العمل القضائي والتي يتعني

التعرض للقواعد املوضوعية التي حتكم النزاع ،ومن ثم
إعامهلــا وتطبيقها يف النزاع املعروض قبل ّ

جيري التصدي ملوضوع الدعوى متى كانت الدعوى مقبولة شك ً
ال ،حيث متارس املحكمة اإلدارية
سلطتها يف بحث مرشوعية القرار اإلداري وصو ً
ال إىل النتيجة الفاصلة يف الدعوى إما بإلغاء القرار
املشوب بأحد عيوب القرار اإلداري ،أو إىل تأكيد مرشوعية القرار واحلكم برفض الدعوى.

هلذا يتعني عىل املحكمة أن تتحقق من استكامل دعوى اإللغاء رشائطها الشكلية ،بحيث حتكم بعدم
قبوهلــا لرفعها من غري ذي صفة ،أو عىل غري ذي صفة ،أو لرفعها بعد امليعاد أو أن ترصف اإلدارة

غري مستكمل رشائط وأركان القرار اإلداري النهائي القابل للطعن باإللغاء.

وبالرجوع إىل القرار املاثل نجد أنه مل يتضمن البحث يف النواحي الشكلية واإلجرائية الواجب

يتعرض إىل مســألة القبول الشكيل للطعن املقدم من املستدعية ،من
إعامهلا ومراعاهتا ،فهو مل ّ
حيــث تقديمه ضمن امليعاد املحدد قانون ًا ،يف الوقت الذي تعد فيه املدد املحددة قانون ًا لتقديم
الطعون يف القرارات اإلدارية حتمية ووجوبية كوهنا متعلقة بالنظام العام ،بحيث يرتتب عىل

عدم مراعاهتا وجتاوزها سقوط احلق يف الطعن ،وتقيض املـــحكمة واحلالة هذه برد الدعوى
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من تلـــقاء نفسها ولو مل يثر ذلك اخلصوم ،إزاء هذه األمهية فقد كان لزام ًا أن يتعرض احلكم
الصادر يف هذه الدعوى إىل مسألة القبول الشكيل بعد التثبت من تقديم الدعوى ضمن امليعاد
املحدد قانون ًا ،إضافة اىل ذلك فقد خىل القرار مدار احلديث من احلكم بإلزام املستدعي بالرسوم

واملصاريف وأتعاب املحاماة بالرغم من أنه الطرف اخلارس يف الدعوى ،وذلك خالف ًا ملا تقيض

به األصول واإلجراءات القانونية ،كام مل يتضمن القرار بيان ًا بكيفية صدوره فيام إذا كان باإلمجاع

أو باألكثريــة ،ومل يذيل بتوقيع كامل أعضاء اهليئــة احلاكمة  ،وهو ما قد حيمل خمالفة أصولية
وقانونية مع االحرتام.

ومع ذلك فإن ما جتدر اإلشــارة إليه أن القرار املاثل قد تعرض إىل مســألة مهمة تتعلق بالترصف

الصــادر عن اإلدارة –موضوع الطعن -فيام إذا كان يتصف بالقرار اإلداري النهائي القابل للطعن

باإللغاء ،أم أنه خيرج عن هذا الوصف العتبارات تتعلق بكونه قرار ًا ســيادي ًا خيرج عن اختصاص
املحكمة ،حيث خلصت املحكمة مصدرة القرار إىل عدم قابلية القرار للطعن كونه يتصف بالقرار
السيادي الذي خترج صالحية النظر فيه عن اختصاص القضاء االداري.

ثالث ًا يف النواحي املوضوعية للقرار:

بدايــة نبدي اتفاقنا مع النتيجة التي توصل إليها القــرار مدار احلديث والذي ذهب إىل رد دعوى
املســتدعية ،ونشــر إىل أن القرار املاثل جاء منطوي ًا عىل مســألتني هامتني سنعرض هلام من خالل

املحورين التاليني:

املحور األول
القرار اإلداري القابل للطعن هو القرار املؤثر يف املراكز القانونية:
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معلوم ًا أن دعوى اإللغاء ليســت دعوى خصوم باملعنى املعروف يف الدعاوى العادية ،وإنّام هي يف
احلقيقــة اختصام للقرار اإلداري املعيب ذاته ،وهذه الطبيعــة العينية لدعوى اإللغاء رتّبت نتيجة

ها ّمة ،وهي توجيه اخلصومة إىل اجلهة مصدرة القرار اإلداري النهائي القابل للطعن باإللغاء أو من

يمثلها ،لذلك ّ
فإن توجيه اخلصومة اىل جهة غري تلك اجلهة يكون توجيها عىل غري خصم ،ويؤدي
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إىل رد الدعوى شــك ً
ال ،عىل اعتبار ّ
توجه إىل اجلهة التي أصدرت القرار املشكو
أن دعوى اإللغاء ّ

منه والتي متلك حق إلغائه أو تعديله.

ومن الــروط اهلامة الواجب توافرها يف القرار اإلداري القابــل للطعن باإللغاء ،أن يرتتب آثار

قانونيــة ،تتمثل يف إنشــاء أو تعديل أو إلغاء املراكز القانونية ،فيكتســب املخاطبون فيه حقوق ًا أو
يلتزمون بواجبات ،سواء كان القرار اإلداري قرار ًا تنظيمي ًا أو قرار ًا فردي ًا خيص فرد ًا أو أفراد ًا معنيني

بذواهتم ،فينشئ هلم حق ًا أو يفرض عليهم التزام ًا ،وبطبيعة احلال فإن القرار التنفيذي الذي ال ينشئ

أو يعدل أو يلغي مركز قانوين ،ال يعد قرار ًا إداري ًا قابال للطعن لعدم تأثريه يف املراكز القانونية ،حتى
ولو صدر عن جهة إدارية .

وبالعــودة إىل القرار املاثل ،فإننا نبدي اتفاقنا التام مع ما ذهب إليه يف معاجلته للقرار الثاين الصادر

عن املســتدعى ضدها الثانية (جلنة االنتخابات املركزية) ،وذلك عندما خلص إىل رد الدعوى عن
املستدعى ضدها املذكورة كون القرار الصادر عنها ما هو إال إجراء تنفيذي ،وال يعترب قرار ًا إداري ًا

هنائيا قاب ً
ال للطعن ،باعتبار أن هذا القرار ال يعدو عن كونه تنفيذ ًا للقرار األول الصادر عن القيادة
الفلســطينية بتأجيل االنتخابات العامة ،والذي تضمن يف مادته الثانية نص ًا رصحي ًا يؤكد ذلك ،بأن
تتوىل جلنة االنتخابات املركزية اختاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام قرار التأجيل.

املحور الثاين
خروج القرارات السيادية عن رقابة القضاء اإلداري:
من املسلم به أن رئيس اجلمهورية هو املسؤول األول عن أمن وسالمة البالد ومحايتها ،ومن أجل
ذلك فقد أعطى القانون الدستوري أحقية لرئيس اجلمهورية يف إصدار عدد من القرارات السيادية

للحفاظ عىل أمن وسالمه البالد ،فاملسؤولية البد أن يقابلها سلطه تعمل عيل تنفيذها واحلفاظ عليها.
وتبعا لذلك تنقسم القرارات الصادرة من رئيس اجلمهورية إىل نوعني من القرارات وهي القرارات

اإلدارية والقرارات السيادية فالقرارات اإلدارية هي القرارات التي جيوز الطعن عليها ،أما القرارات

الســيادي فإهنا خترج من جمال التغطية القضائية بصفة كليــة وتكون حمصنة أما بموجب نصوص
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قانونية أو اجتهادات قضائية.

وتعترب القرارات ســيادية تلك التــي متس مصالح الدولة الســيادية االقتصادية واخلاصة باألمن
القومي ،كصدور قرارات تتعلق باحلرب أو التموين أو زيادة أسعار السلع االسرتاتيجية أو غريها،

فهي القرارات املتعلقة بعمل من أعامل الســيادة ،وليست أعامل إدارة وتنظيم مرافق الدولة ،وتبعا

لنظرية إعامل السيادة تستثنى مثل هذه الترصفات املتعلقة باملصلحة القومية العليا للبالد من الرقابة
الدستورية أو املرشوعية التي تسمح بوقف وإلغاء هذه القرارات ،برشط أن تكون صادرة مطابقه
ألحكام الدستور والقوانني النافذة ،وأن تصدر من اجلهات املختصة هبا ،فإذا صدر ً
مثل قرار إعالن

احلرب من رئيس الوزراء ،وهو غري خمتص بذلك يلغى القرار رغم أنه يف حقيقته قرار سيادي ،وإذا
قرارا
صدر قرار توقيع اتفاقية أو معاهدة من رئيس اجلمهورية بدون موافقة جملس الشعب ،يكون ً

ً
باطل رغم أنه يف حقيقته قرار سيادي.

وبإعامل نظرية أعامل السيادة عىل القرار مدار احلديث ،فإننا نشري إىل أن قرار تأجيل االنتخابات –

حسب رأينا -يندرج ضمن هذا املفهوم ،والذي يســتلزم حتصينه من الرقابة القضائية (النظامية،

واإلدارية) العتبارات تتعلق بسيادة الدولة لتحقيق الصالح العام ،ولذلك فإننا نتفق مع ما خلص

إليه قرار املحكمة من إحلاق صفة الســيادية عىل القرار الطعني ،باعتبار أن القدس كأرض وكيان
هي عاصمة فلســطني ،وهي عنوان السيادة والسياسة ،فال يستقيم إجراء االنتخابات يف ظل منع
ســلطات االحتالل إجرائها يف القدس العاصمة ،وهو األمر الذي تســتدعيه رضورات املحافظة

عىل وحدة األرض الفلســطينية واملحافظة عىل هيبة الدولة ككيان سيايس ،ونشري هنا إىل أن نظرية

أعامل السيادة هي نظرية قضائية الصنع واملنشأ ،وأهنا هبذا الوصف ختضع لتقدير القضاء يف إعامهلا
عىل القرارات املعروضة عليه لتحديد فيام إذا كانت قرارات إدارية قابلة للطعن أم ســيادية تتمتع

باحلصانة ،وذلك من خالل فحص كل قرار والوقوف عىل أسبابه ومربراته وبواعثه.
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خالصة القول فإننا نتفق مع ما توصلت إليه حمكمة النقض املوقرة بصفتها اإلدارية يف قرارها حمل

التعليــق من حيث املربرات والنتيجة عندما قررت رد الدعوى ،مع اإلشــارة إىل رضورة مراعاة
النواحي اإلجرائية وتلك املتعلقة بشكليات احلكم وفق ما بيناه آنف ًا.

أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية
والتعليق عليها

أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية والتعليق عليها

احلكم الصادر عن املحكمة الدستورية يف
الدعوى رقم  10لسنة 2021

" قابلية األحكام الصادرة عن حمكمة النقض بصفتها اإلدارية للطعن"
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تعليق عىل قضاء املحكمة الدستورية

يف القضية رقم  16لسنة " 6دستورية"
حممد عبد الفتاح عبد الرب
ُمستشار ُمساعد بمجلس الدولة املرصي
أقامت املدعية "رشكة الديوان للربجميات وتكنولوجيا املعلومات املســامهة اخلصوصية املحدودة"

الدعوى الدستورية األصلية املبارشة والتي تم قيدها بالقضية رقم  2021/10يف جدول املحكمة
الدســتورية العليا لســنة  6قضائية "دســتورية" ضد املدعى عليهم بصفاهتم – وهم :رئيس دولة

فلســطني ،رئيس وأعضاء جملس الوزراء لدولة فلســطني ،رئيس جملــس القضاء األعىل ،رئيس

املحكمــة العليا/حمكمة النقض ،رئيس املحكمة العليا /حمكمــة النقض بصفتها اإلدارية املؤقتة،

النائب العام ،وزير العدل الفلســطيني؛ باإلضافة لرشكة الربق للربجمة واإللكرتونيات املســامهة
اخلصوصية املحدودة ،وكذا مســجل العالمات التجارية يف فلسطني/وزارة االقتصاد الوطني يف

رام اهلل  -وذلك طعن ًا عىل دســتورية نص الفقرة  3من املادة  54من القرار بقانون رقم  41لســنة

 2020بشــأن املحاكم اإلدارية ،والتي تنص عىل أن "األحــكام التي تصدر عن املحكمة العليا/
حمكمة النقض بصفتها حمكمة إدارية ال تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن".

وقد أقامت الرشكة املدعية دعواها الدستورية املار بياهنا عىل سند من تناقض النص املطعون عليه

مع املادتني  30و 104من القانون األسايس املعدل لسنة  2003وتعديالته **،مع مقاصد وحكمة
املرشع بالتقايض أمام املحاكم اإلدارية عىل درجتني ،وملبدأ املســاواة بني املتقاضني يف ذات املراكز
القانونية ،ولعدم إتاحة الفرصة واحلق الدستوري جلميع املتقاضني الذين هلم دعاوى إدارية وقت
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نفاذ القانون الذين ســيتم نظر طعوهنم اإلدارية عند تعيني أعضاء املحكمة اإلدارية العليا املشكلة

واملنصوص عليها بموجب القرار بقانون رقم  41لسنة .2020

وقد قضت املحكمة بعدم دســتورية املادة املطعون عليها .وقد ناقشت املحكمة يف ُمستهل قضائها
مصلحــة الرشكة ا ُملدعية يف القضية املاثلة ،حيث أبانت أن من رشوط قبول الدعوى الدســتورية

أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية والتعليق عليها

األصلية املبارشة توفر املصلحة الشــخصية املبارشة لرافعها ،تلك املصلحة التي ال يكفي لتحققها

أن يكون النص الترشيعي املطعون عليه ُمالف ًا للدســتور (القانون األسايس) ،بل جيب فوق ذلك

أن يكون هذا النص بتطبيقه عىل ا ُملدعي قد أحلق به رضر ًا ُمبارش ًا ،ذلك أن الرقابة الدستورية جيب
أن تكــون موطئ ًا ملواجهة أرضار ًا واقعية بغية ردهــا وتصفية آثارها القانونية ،وال يتصور أن تقوم
املصلحة الشــخصية املبارشة إال مرتبطة بدفع هذه األرضار ،كام جيب أن يكون مرد األمر يف هذه

األرضار إىل النص الترشيعي املطعون فيه.

وتطبيقــ ًا للمبادئ آنفة البيان ،قررت املحكمة توافــر املصلحة للرشكة املدعية يف الطعن عىل نص
الفقرة  3من املادة  54من القرار بقانون رقم  41لســنة  2020بشــأن املحاكم اإلدارية ،عىل سند

من أن النص املطعون عليه بنصه عىل أن "األحكام التي تصدر عن املحكمة العليا/حمكمة النقض

بصفتهــا حمكمة إدارية ال تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن" يكون قد حال بينها وبني حقها

الدســتوري يف التقايض عىل درجتني يف الدعاوى اإلداريــة أرقام ،2019/263 ،2019/262

 ،2018/256 ،2019/264التي أقامتها الرشكــة املدعية أمام حمكمة النقض بصفتها اإلدارية
املؤقتة كمحكمة أول درجة ،والتي صدر فيها أحكام بتاريخ  ،2021/9/27والتي حرمها النص
الطعني من الطعن عليها أمام املحكمة اإلدارية العليا عند إنشائها.

أما عن موضوع الدعوى الدســتورية ،فقد ذهبت املحكمة الدستورية العليا إىل أن حتديد مضامني
احلقــوق واحلريات منوط باملرشع ،لكن حتت الرقابة املبارشة للقايض الدســتوري ،فإذا ما ضيق

املرشع من نطاق حق أو حرية وجاء تنظيمه قارص ًا ،كان حم ً
ال لرقابة القضاء الدستوري ،وأن القانون

األسايس كفل لكل حق أو حرية نص عليها احلامية من جوانبها العملية وليس من معطياهتا النظرية،

وتتمثل هذه احلامية يف ضامنة حقوق املواطنني التي كفلتها املادة  1/30من القانون األسايس املعدل

لســنة  2003وتعديالته فيام يتعلق بحق التقايض .فإذا نظم املرشع حق ًا من احلقوق تنظي ًام قارص ًا
أو منقوص ًا كان ذلك إخال ً
ال باحلقوق واحلريات التي كفلها القانون األســايس؛ كام يف حالة النص

الطعني الذي حال بني الرشكة املدعية وبني الطعن عىل أحكام املحكمة العليا/حمكمة النقض بصفتها
حمكمة إدارية أمام حمكمة الدرجة الثانية  -املحكمة اإلدارية العليا.

واستطردت املحكمة أن احلق يف التقايض من احلقوق العامة التي كفل القانون األسايس املساواة

بني املواطنني يف ُمارســتها ،عىل نحو يمكنهم من النفاذ إىل املحاكم عىل اختالف درجاهتا بوسائل
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ميــرة دون عوائق .وحيث إن امتناع املرشع عن تقرير النصــوص القانونية التي يكتمل هبا حق
التقايض ،والتي يصل هذا احلق يف كنفها إىل كامل مداه ،يمثل عدوان ًا عىل ذلك احلق ،ال يقل سوء ًا

عن النصــوص القانونية التي جترد هذه احلقوق من مضامينها ،وهو هنا يف الدعوى املاثلة حرمان
املدعية من الطعن عىل أحكام املحكمة العليا/حمكمة النقض باعتبارها أحكام ًا صادرة من املحكمة
اإلدارية بصفتها حمكمة أول درجة أمام حمكمة الدرجة الثانية  -املحكمة اإلدارية العليا عم ً
ال بأحكام

املادة  6من القرار بقانون رقم  41لسنة  2020بشأن املحاكم اإلدارية.

وحيث أن املادة ( )104من القانون األسايس نصت عىل أن "تتوىل املحكمة العليا مؤقت ًا كل املهام
ا ُملسندة للمحاكم اإلدارية  ،"....بمعنى أن هذا النص أشار إىل املحاكم اإلدارية بمختلف أنواعها،

وبام أنه قد صدر القرار بقانون رقم  41لســنة  ،2020وأصبح نافذ ًا بتاريخ  ،2021/1/11فقد

أورد نصوص ًا تنسجم مع ما جاء يف املادة  104من القانون األسايس ،حيث نص يف املادة  2منه عىل
أن  "1-تنشــأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاهتا تسمى املحاكم

اإلدارية" ،ونصت املادة  6منه عىل أن  "1-تكون املحاكم اإلدارية عىل درجتني :أ -املحكمة اإلدارية

ب -املحكمة اإلدارية العليــا 2- .يكون املقر الدائم للمحكمة اإلدارية واملحكمة اإلدارية العليا

يف العاصمة القدس."... ،

وحيــث أن النص الطعني قد حصن األحكام الصادرة من املحكمة اإلدارية بصفتها حمكمة أول

درجة من رقابة قضاء املحكمة اإلدارية العليا بصفتها حمكمة ثاين درجة ،فإنه بذلك يكون غري منسجم

مع دالالت وأحكام املادة  104من القانون األسايس ،التي بينت أن املحكمة العليا تتوىل مؤقت ًا كل
املهام املسندة إىل املحاكم اإلدارية ،وحيث أن املحاكم اإلدارية حددهتا املادة  6من القرار بقانون رقم

 41لســنة  2020وهي عىل درجتني ،وملا كان ذلك فإن الفقرة الثالثة من املادة  54أغفلت درجة
من درجات التقايض ،ومل حتل إىل املحكمة املختصة مؤقت ًا كل املهام املســندة إىل املحاكم اإلدارية،
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بل أحالت إليها جزء ًا من هذه املهام ،وهو ما ينطوي عىل عوار دســتوري يف االنتقاص من حقوق
األفراد التي كفلها هلم القانون األسايس ،أال وهو حق املساواة.

وإذ نصت املادة  117من القانون األســايس املعدل لسنة  2003وتعديالته تنص عىل أنه "ال ترسي

أحكام القوانني إال عىل ما يقع من تاريخ العمل هبا  ،"...وحيث أن املادة  61من القرار بقانون رقم 41
لسنة  2020تنص عىل أنه "عىل اجلهات املختصة كافة ،كل فيام خيصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون،
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ويعمل به من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرســمية" ،مؤدى ذلك نفــاذ القرار بقانون املار بيانه من تاريخ

نرشه يف  ،2021/1/11وكان جيب عىل املرشع مراعاة أن التقايض أصبح حق ًا مكتســب ًا عىل درجتني
لكل ذي مصلحة انسجام ًا مع املادتني  104و 117من القانون األسايس ،وأنه ال جيوز جعله عىل درجة
واحدة وسلب اختصاص املحكمة اإلدارية العليا املنصوص عليه يف املادة  38من ذات القرار بقانون،

التي منحتها حق النظر يف الطعون املرفوعة إليها بشأن األحكام النهائية الصادرة عن املحكمة اإلدارية

كافة ،وتنظر فيها من الناحيتني املوضوعية والقانونية .وانتهت املحكمة الدستورية العليا إىل أن النص
الطعني قد انطوى عىل خمالفة دستورية واضحة مست روح القانون األسايس ومبادئه.

..........

وبقراءتنا للحكم موضوع التعليق تراءى لنا التعقيب عليه من عدة جوانب دســتورية ،ولكن قبل

ذلك نرسد النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة بالنزاع املاثل-:

النصوص ذات الصلة
( )1القانون األسايس الفلسطيني

 املادة (" :)6مبدأ سيادة القانون أساس احلكم يف فلسطني ،وختضع للقانون مجيع السلطاتواألجهزة واهليئات واملؤسسات واألشخاص".

 املادة (" :)9الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب العرق أو اجلنسأو اللون أو الدين أو الرأي السيايس أو اإلعاقة".

 -املادة ( "1- :)30التقايض حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق االلتجاء

إىل قاضيه الطبيعي ،وينظم القانون إجراءات التقايض بام يضمن رسعة الفصل يف القضايا.
2-حيظر النص يف القوانني عىل حتصني أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء 3- .يرتتب

عىل اخلطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية حيدد القانون رشوطه وكيفياته".

 -املادة (" :)104تتوىل املحكمة العليا مؤقت ًا كل املهام املسندة للمحاكم اإلدارية واملحكمة

الدستورية العليا ما مل تكن داخله يف اختصاص جهة قضائية أخرى وفق ًا للقوانني النافذة".

 املادة (" :)117ال ترسي أحكام القوانني إال عىل ما يقع من تاريخ العمل هبا ،وجيوز عنداالقتضاء يف غري املواد اجلزائية النص عىل خالف ذلك".
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( )2القرار بقانون رقم  2020/41بشأن املحاكم اإلدارية
املادة (" :)2النشأة

 .1تنشــأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون هيئة قضائية مســتقلة قائمة بذاهتا تسمى
"املحاكم اإلدارية".

 .2ختتص املحاكم اإلدارية دون غريها بالنظر يف املنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية وأي
اختصاصات أخرى منصوص عليها يف هذا القرار بقانون أو بموجب أي قانون أخر.

 .3قضاة املحاكم اإلدارية مستقلون يف عملهم القضائي ،وال سلطان عليهم يف قضائهم
لغري القانون".

املادة (" :)6املحاكم اإلدارية

 .1تكون املحاكم اإلدارية عىل درجتني:
أ .املحكمة اإلدارية.

ب .املحكمة اإلدارية العليا.

 .2يكون املقر الدائم للمحكمة اإلدارية واملحكمة اإلدارية العليا يف العاصمة القدس"... ،

املادة (" :)38اختصاص املحكمة اإلدارية العليا

ختتص املحكمة اإلدارية العليا بالنظر يف الطعون املرفوعة إليها بشــأن األحكام النهائية
الصادرة عن املحكمة اإلدارية كافة ،وتنظر فيها من الناحيتني املوضوعية والقانونية".

املادة (" :)54اختصاص املحكمة العليا /حمكمة النقض بنظر الدعاوى اإلدارية مؤقت ًا

 .1تتوىل املحكمة العليــا /حمكمة النقض مؤقت ًا بصفتها حمكمــة إدارية مجيع اختصاصات
املحكمة اإلدارية حلني تشــكيل املحاكم اإلدارية ،ويف هذه احلالة تطبق املحكمة العليا/

حمكمة النقض أحكام هذا القرار بقانون.
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 .2تنعقــد املحكمة العليا /حمكمة النقض بصفتها حمكمة إدارية برئاســة رئيس املحكمة العليا/

حمكمة النقض وعضوية اثنني من قضاهتا ،وعند غياب الرئيس يرأسها القايض األقدم يف اهليئة.

 .3األحكام التي تصدر عــن املحكمة العليا /حمكمة النقض بصفتها حمكمة إدارية ال تقبل
الطعن بأي طريق من طرق الطعن" (النص املطعون عليه).
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املادة (" :)61الرسيان والنفاذ

عىل اجلهات املختصة كافة ،كل فيام خيصه ،تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ،ويعمل به من
تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية".

..........

نرشع اآلن يف مناقشة قضاء املحكمة الدستورية العليا موضوع التعليق املاثل.

ذهبت املحكمة الدستورية العليا يف مجهورية مرص العربية إىل أن "الدستور حرص عىل النص عىل مبدأ

تكافؤ الفرص ،باعتباره من الركائز األساسية التي يقوم عليها بناء املجتمع ،واحلفاظ عىل وحدته الوطنية،
ومن أجل ذلك جعل الدســتور حتقيق تكافؤ الفرص بني مجيع املواطنني دون متييز التزام ًا دستور ّي ًا عىل

عاتق الدولة ،ال تســتطيع منه فكاك ًا .وقوام هذا املبدأ أن الفرص التي كفلها الدســتور للمواطنني فيام
إجيابي ًا لضامن عدالة توزيعها بني من يتزامحون عليها ،ورضورة
بينهم تفرتض تكافؤها ،وتتدخل الدولة ّ

ترتيبهم بالتايل فيام بينهم عىل ضوء قواعد يمليها التبصـــر واالعتدال؛ وهو ما يعني أن موضوعية رشوط

النفاذ إليها ،مناطها تلك العالقة املنطقية التي تربطها بأهدافها ،فال تنفصل عنها".

وأضافت املحكمة "أن الدســتور قد اعتمد كذلك مبدأ املساواة ،باعتباره إىل جانب مبدأي العدل

وتكافؤ الفرص ،أساس ًا لبناء املجتمع وصيانة وحدته الوطنية ،وتأكيد ًا لذلك حرص الدستور عىل

كفالة حتقيق املساواة جلميع املواطنني أمام القانون ،يف احلقوق واحلريات والواجبات العامة ،دون
متييز بينهـــم ألي سبب ،إال أن ذلك ال يعني أن تعامل فئاهتم عىل ما بينها من تفاوت يف مراكزها
القانونية معاملة قانونية متكافئة ،كذلك ال يقوم هذا املبدأ عىل معارضة صور التمييز مجيعها ،ذلك

أن من بينها ما يستند إىل أسس موضوعية وال ينطوي بالتايل عىل خمالفة للدستور ،بام مؤداه أن التمييز
حتكمي ًا ،وأســاس ذلــك أن كل تنظيم ترشيعي ال يعترب مقصود ًا
املنهي عنه هو ذلك الذي يكون
ّ

لذاته ،بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مرشوعيتها إطار ًا للمصلحة العامة التي يسعى املرشع إىل

حتقيقهــا من وراء هذا التنظيم ،فإذا كان النص املطعون عليه  -بام انطوى عليه من متييز  -مصادم ًا
هلذه األغراض بحيث يســتحيل منطق ًا ربطه هبا أو اعتبــاره مدخ ً
حتكمي ًا
ال إليها فإن التمييز يكون
ّ
وغري مستند بالتايل إىل أسس موضوعية ،ومن ثم جمافي ًا ملبدأ املساواة".

وكذا أشارت املحكمة إىل "أن الدستور نص عىل أن لكل مواطن حق االلتجاء إىل قاضيه الطبيعي
دا ً
ال بذلك عــى أن هذا احلق يف أصل رشعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية يف
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ســعيهم لرد العدوان عىل حقوقهم دفاع ًا عن مصاحلهم الذاتية .وقد حرص الدستور عىل ضامن

إعامل هذا احلق يف حمتواه املقــــرر دستور ّي ًا بام ال جيوز معه قرص مبارشته عىل فئة دون أخرى ،أو
إجازته يف حالة بذاهتا دون سواها .كام أن هذا احلق باعتباره من احلقوق العامة التي كفل الدستور
املســاواة بني املواطنني فيها ،ال جيوز حرمان طائفة منهم من هذا احلق مع حتقق مناطه  -وهو قيام

منازعة يف حـــق من احلقوق  -وإال كان ذلك إهدار ًا ملبدأ املساواة بينهم وبني غريهم من املواطنني

الذين مل حيرموا من احلق ذاته".

واســتطردت املحكمة موضح ًة "أن تنظيم احلقوق منوط باملرشع ،وكان استعامله لسلطته يف هذا

الشــأن رخصة يبارشها ،كلام اقتضاها الصالح العام ،ويف الوقت الذي يراه مناسب ًا ،إال أن تدخله

يغدو عزيمة إذا ما دعاه الدســتور إيل تنظيم حق من احلقوق ،كام هو احلال بالنسبة حلق التقايض،
فإن أدى مسلكه إىل اإلخالل هبذا احلق كان ذلك خمالف ًا للدستور(     ".

ويف قضاء أخر ذهبت املحكمة إىل أن "الدستور بنصه عىل أن لكل مواطن حق االلتجاء إىل قاضيه
الطبيعــي ،قد دل عىل أن هذا احلق يف أصل رشعتــه ،هو حق للناس كافة ال يتاميزون فيام بينهم يف
جمال اللجوء إليه ،وإنام تتكافأ مراكزهم القانونية يف ســعيهم لرد العدوان عىل حقوقهم دفاع ًا عن

مصاحلهم الذاتية .وقد حرص الدســتور عىل ضامن إعامل هذا احلق يف حمتواه املقرر دستوري ًا بام ال
جيوز معه قرص مبارشته عىل فئة دون أخرى ،أو إجازته يف حالة بذاهتا دون سواها ،أو إرهاقه بعوائق

منافية لطبيعته ،لضامن أن يكون النفاذ إليه حق ًا لكل من يلوذ به ،غري مقيد يف ذلك إال بالقيود التي
يقتضيها تنظيمه ،والتي ال جيوز بحال أن تصل يف مداها إىل حد مصادرته .وبذلك يكون الدستور

قــد كفل احلق يف الدعوى لكل مواطن ،وعــزز هذا احلق بضامناته التي حتول دون االنتقاص منه،
وأقامه أصــ ً
ا للدفاع عن مصاحلهم الذاتية وصوهنا من العدوان عليها ،وجعل املواطنني ســواء

يف االرتــكان إليه ،بام مؤداه أن غلق أبوابه دون أحدهم إنــا ينحل إىل إهداره ،ويكرس اإلخالل
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تطبيق ًا ملا تقدم وابتناء عليه ،وإذا كان القانون األسايس الفلسطيني (الدستور) قد كفل مبدأ املساواة

يف مادته رقم  9حيث نص عىل أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب
العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي الســيايس أو اإلعاقة" ،بوصفه أساســ ًا لبناء املجتمع

وصيانة وحدته الوطنية ،فســاوى بني مجيع املواطنني يف احلقوق والواجبات ،والتي يندرج ضمنها

حق التقايض ،باعتباره أحد احلقوق الشخصية التي كفلها القانون األسايس يف املادة  30منه ،حيث

قرر رصاحة أن "التقايض حق مصون ومكفول للناس كافة ،ولكل فلسطيني حق االلتجاء إىل قاضيه

الطبيعي ،وينظم القانون إجراءات التقايض بام يضمن رسعة الفصل يف القضايا" ،مؤدى ذلك متتع
مجيع املواطنني بكافة الضامنات واحلقوق والواجبات املقررة بالقانون األسايس حال كوهنم أطراف ًا

يف النزعة القضائية ،أي ًا كان نوعهــا ،بام يف ذلك املنازعات اإلدارية والدعاوى التأديبية ،بام يوجب
إحاطتها بالوسائل اإلجرائية عينها التي يقتضيها الدفاع عن حقوقهم ،ذلك أن حرمان بعضهم منها
دون مســوغُ ،يعد عدوا ًنا عىل حقوقهم ،وتقليص فرص محايتها ،رغم احتاد طبيعتها ،مما يستوجب

أن حتكمهــا القواعد القانونية ذاهتا عند توافر رشوط تطبيقها ،وبوجه خاص عىل صعيد الطعن يف

األحكام الصــادرة فيها ،إذ ال جيوز أن يكون هذا الطريق متاح ًا ألفراد فئة وحمجوب ًا عن نظرائهم،
بحسبانه أحد الوسائل القانونية للدفاع عن احلقوق واحلريات التي كفلها القانون األسايس.

وحيث إن الفقرة  3من املادة  54من القرار بقانون رقم  41لسنة  2020بشأن املحاكم اإلدارية فيام

قررته من أن األحكام التي تصدر عن املحكمة العليا/حمكمة النقض بصفتها حمكمة إدارية ال تقبل
الطعن بأي طريق من طرق الطعن ،مقتضاه أن التقايض بشــأهنا يتم عىل درجة واحدة .بام حيجب

عــن املتقاضني يف األنزعة اإلدارية والدعاوى التأديبية محاية أكرب يف جمال اســتئداء حقوقهم ،بأن

حرمهم ُمكنة الولوج لدرجة أخرى من درجات التقايض يتناضلون فيها عســى أن يدركوا فيها ما

فاهتم من أدلة مل يقدموها للدائرة املختصة ،أو يكتشفوا وجه ًا للدفاع مل يمكنهم اكتشافه يف املرحلة

األوىل ،بــا يكفل هلم الطمأنينة حتى ينالوا الرتضية القضائية إنصاف ًا .ومن ثم يكون هذا النص قد

أقام متييز ًا غري مربر بني املتقاضني أمام "هيئة املحاكم اإلدارية" ا ُملنشأة بموجب أحكام القرار بقانون

رقم  41لســنة  ،2020وغريهم من املتقاضني أمام جهات القضاء األخرى ،بأن حرم األولني من

حقهم يف طرح منازعاهتم أمام درجة أخرى من درجات التقايض ،ليضحى هذا احلرمان من ذلك
احلق يف خصوص املنازعات اإلدارية والدعــاوى التأديبية – ولو كان حرمان ًا مؤقت ًا حلني االنتهاء
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من التشكيل األول للمحكمة اإلدارية واملحكمة اإلدارية العليا ،انتقاص ًا من فرص احلامية القانونية

للحقوق املقررة هلم بمقتىض أحكام القانون األسايس ووسائلها التي اعتمدها املرشع ،ال يرتكن إىل

أسس موضوعية تربره ،بام هيدر رشط التناسب بني التنظيم الذي سنه كوسيلة لتحقيق األهداف التي
رصدهــا له ،وبني تلك الغايات ،ليغدو مصادم ًا لتلك األغراض ،وغري مرتبط هبا برابطة منطقية،

حتكمي ًا بني كلتا الفئتني يف جمال مباشـــرة احلق يف التقايض ،واحلق فـي الدفاع ،مما
ومتضمن ًا متييز ًا
ّ

يوقع ذلك النص الطعني يف حومة خمالفة مبدأ املســاواة الذي كفله القانون األسايس الفلسطيني يف

املادة  9منه ،ويتضمن يف ذات الوقت مساس ًا باحلق يف التقايض املقرر باملادة  30منه ،ومعط ً
ال بذلك

مبدأ خضوع الدولة للقانون الذي كفلته املادة ( )6من القانون األسايس.

وإذ ارتســمت املحكمة الدستورية العليا ذات الطريق فإن قضاءها بعدم دستورية النص املطعون

عليه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون األسايس ،والتزم بموجبات الرشعية الدستورية ،هذا
من الناحية املوضوعية.

غري أننا نعتقد أن الفقرة األخرية من حيثيات حكم املحكمة ربام كانت حتتاج ملزيد من ضبط الصياغة

وحتديد املفاهيم لئال تثري لبس ًا يف فهم معناها ،حيث ذكرت املحكمة أنه "ملا كان ذلك وكانت الفقرة

الثالثة من املادة  54املطعون بدستوريتها ال يمكن تصور وجودها مستقلة ومنفصلة عن املادتني 6
و 38من القرار بقانون رقم  41لســنة  2020بشأن املحاكم اإلدارية دون حتديد فرتة زمنية معينة

بالنظر إىل ارتباطهام ارتباط ًا ال يقبل التجزئة ،لذا فإهنا تسقط مما يستوجب احلكم بعدم دستوريتها".

ولنا تعقيب عىل هذه الفقرة من أكثر من زاوية-:
ً
أوال :الفقرة الثالثة من املادة  54مطعون عىل أو يف دستوريتها وليس مطعون ًا بــدستوريتها.
 -ثاني ًا :من املقرر قضا ًء أن "طلب الســقوط يعترب من قبيل التقديرات التي متلكها املحكمة

الدســتورية العليا ،فيام لو قضت بعدم دســتورية نص معني ،ورتبت الســقوط للمواد
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حتــى ولو مل يطلبه اخلصوم(     " .ملا كان ذلك ،فإن القول بأن نص الفقرة الثالثة املطعون
عىل دستوريتها يرتبط ارتباط ًا ال يقبل التجزئة بنص املادتني  6و 38من ذات القرار بقانون
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مؤداه أن القضاء بعدم دســتورية الفقرة الثالثة ُيفيض إىل القضاء بعدم دســتورية املادتني

األخريتني أيض ًا وهو ما مل تقصده املحكمة ،وإن كانت تؤدي إليه عباراهتا .ولذلك كانت
املحكمة يف ِح ِّل من اإلشــارة الرتباط النصــوص آنفة البيان ببعضها يف هذا املوضع من

حكمها؛ فال شــك أن النصوص الترشيعية الواردة بالقرار بقانون رقم  41لسنة 2020

يفرتض أهنا ترتبط مجيعها يف وحدة ُمتكاملة ،غري أن إيراد هذه اإلشــارة يف هذا املوضع
َّأدى إىل االعتقاد بأن املحكمة بسبيلها للقضاء بسقوط املادتني  6و 38من القرار بقانون

تبع ًا للقضاء بعدم دســتورية الفقرة الثالثــة من املادة  54وهو ما مل ينرصف إليه قصدها،
ومل تنته إليه يف قضائها.

 ثالث ًا :ليس الســقوط من ُمفرتضات القضاء بعدم الدســتورية؛ بعبارة أخرى ،فالسقوط اليســبق القضاء بعدم الدستورية ،بل هو أثر من آثاره بالنسبة للنصوص األخرى التي ترتبط

بالنص املقيض بعدم دستوريته ارتباط ًا ال يقبل التجزئة ،وبالتايل نعتقد أن ما ذكرته املحكمة
من سقوط الفقرة الثالثة املار بياهنا "مما يستوجب احلكم بعدم دستوريتها" حمل نظر.
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التعليق عىل القرار الصادر عن املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم ()16
لسنة ( / )06املحكمة الدستورية العليا "دستورية"

املحامي الدكتور "حممد خري" عامر رشيف
دكتوراه يف القانون الدويل اخلاص

مقدمة
الدعوى الدســتورية وسيلة يمنحها الدستور لألشخاص ذوي الصفة الطبيعية واملعنوية للمطالبة
بإلغاء قانون صادر عن السلطة الترشيعية أو عمل قانوين صادر من قبل السلطة القضائية ينتهك حق ًا
من احلقوق املنصوص عليها يف الدستور بعد استنفاذ كافة اإلجراءات القانونية إللغاء هذا القانون.

واختلفــت اآلراء حول طبيعة الدعوى الدســتورية فمنهم من اجته إىل القــول بأهنا دعوى عینية

كــون اخلصومة فیها تكون عینیة بطبیعتها ألن قوامها مطابقة القواعد التي فرضها الدســتور عىل
الســلطتنی الترشیعیة والتنفیذیة بالنصوص القانونیة التي یدعى خمالفتها للدســتور .واهلدف من

ذلك أال تتغول السلطات عىل بعضها البعض وأال حیرم املواطنون من حقوقهم وحریاهتم املكفولة
بالدستور وإلزام السلطات بالتقید هبا عند ممارستها الختصاصاهتا الدستوریة وبالتايل فإن اخلصومة
هنا تكون النصوص بذاهتا ،وال تبلغ الدعوى غایتها إال بإهدار تلك النصوص بقدر تعارضها مع
الدســتور .لذلك فإن قضاء املحكمة الدستوریة له حجیة حیث أن أثرها یكون يف مواجهة الدولة

بجمیع مؤسســاهتا وأفرادها وال یكون أثر حكم املحكمة حمصور ًا عىل طرفا اخلصومة الدستوریة

وإنام یكون حكمها ساری ًا عىل اجلمیع ویرتتب عليه حق بحكم الدستور.

ومنهم من ذهب إىل القول بأهنا دعوى مســتقلة عن املوضــوع حیث أهنا متى رفعت إىل املحكمة
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الدستوریة العلیا فإهنا تستقل عن دعوى املوضوع ألهنا تعالج موضوع ًا مغایر ًا خیتلف عن موضوع

الدعوى األصلیة الذي نتج عنه الدفع بالعیب الدستوري أي أنه وبعد أن یتم الدفع بعدم دستوریة

نــص ترشیعي معنی أو قانون عن طریق إحدى املحاكم املوضوعیة فإن الدعوى الدســتوریة هنا

تستقل عن الدعوى املوضوعیة األصلیة التي تنظر فیها حمكمة املوضوع .

أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية والتعليق عليها

ويف هذه الدراســة ســتناول عدة أمور فيام يتعلق بالدعوى الدستورية حيث سنتعرض يف املبحث
األول لرشوط الدعوى الدســتورية ويف املبحث الثاين مهام املحكمة الدستورية ويف مبحث ثالث

حجية األحكام الصادرة من املحكمة الدستورية والنطاق الزمني لتطبيق احلكم الصادر من املحكمة
الدستورية يف مبحث رابع.

املبحث األول
رشوط الدعوى الدستورية
یشــرط لقبول الدعوى الدستوریة ما یشــرط يف الدعاوي االخرى حیث یشرتط توفر الرشوط
التالیة-:

أو ًال :رشط املصلحة-:

فرشط املصلحة يف الدعوى الدســتورية يتفق متام ًا مع املصلحة يف الدعاوى األخرى ،فإذا انتفت
املصلحة فقد انتفي احلق يف تقديم الدعوى وجيب احلكم بعدم قبوهلا.

ويلزم أن تكون املصلحة شخصية ومبارشة وقد تكون مادية أو أدبية (معنوية) وال يشرتط أن تكون
املصلحة مهمة حلد كبري فأي مصلحة مهمة لشــخص وغري مهمة لشخص آخر ،ومعنى ذلك أنه

حتى لو كانت املصلحة قليلة األمهية فهذا يكفي إلعطاء الشخص احلق يف اقامة الدعوى للمطالبة

هبا اضافة إىل وجوب أن تكون املصلحة شخصية ومبارشة وأن يكون رضر ًا أصاب هذا الشخص.

وما ختتص به الدعوى الدستوریة یرجع إىل طبیعة الدعوى وطریقة حتریكها فإذا كان حتریك الدعوى
الدســتوریة یتطلب أن یســبقها دفع أمام حمكمة املوضوع فینبغي أن یكون يف هذا الدفع مصلحة

لصاحبهــا ،فال یقبل دفع من غری صاحب مصلحة فیها ،كام أن املصلحة يف الدعوى الدســتوریة
ترتبط متام ًا باملصلحة يف الدعوى املوضوعیة.

وهذا مــا أيدته حمكمة العــدل العليا األردنيــة يف قرارها رقــم ( )2013/379الصادر بتاريخ

( 2014/1/23جرى القضاء الدســتوري عىل أن املصلحة الشخصية املبارشة تعد رشط ًا لقبول

الدعــوى ،ومنها الدعوى الدســتورية ،التي مناطها أن يكون ثمة ارتبــاط بينها وبني املصلحة يف
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الدعوى املوضوعية ،وذلك بأن يكون احلكم يف املســألة الدســتورية الزمــ ًا للفصل يف الطلبات

املوضوعية املرتبطة هبا واملطروحة أمام املحكمة الدســتورية .وحيث أن املســتدعي يطعن بتعيني

أمني عامن وأنه يشكل اعتدا ًء عىل حق املستدعي الدستوري ويمس مركزه القانوين ،ويمس املساواة

بني املواطنني يف احلقوق والواجبات ،وحيث أن ما جرى عليه قضاء هذه املحكمة يستهدف محاية
حقوق املواطنني وحرياهتم يف مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها ،فإن وسيلتها

لتقرير احلاميــة القانونية املتكافئة ال يقترص تطبيقها عىل احلقوق واحلريات العامة املنصوص عليها

يف الدســتور ،بل ينسحب جمال إعامهلا إىل احلقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدر ًا هلا،
ومــن ثم ال جيوز للقانون أن يقيم متييز ًا غري مــرر تتنافر به املراكز القانونية التي تتامثل عنارصها.

وحيث أن القرار الطعني يتعلق بتعيني أمني عامن ،فإن البحث هنا يتعلق بالتامثل القانوين بني أمني

عامن كموظف وبني املستدعي بصفته من سكان عامن ،وهل هذا التعيني يشكل اعتداء عىل حقوقه
الدستورية أو أنه يشكل اعتداء عىل مركزه القانوين( .انظر قرار املحكمة الدستورية العليا املرصية

رقم ( )2000/56تاريخ  )2002/6/9وقرار املحكمة الدســتورية األردنية رقم ()2013/3
بند رقم ( )4تاريخ  )2013/6/12منشــورات عدالة) .ولإلجابة عىل ذلك فان املبادئ املســلم

هبــا يف القضاء اإلداري ،ومن أحكام املادة (/9ج )2/من قانون حمكمة العدل العليا ،أن املصلحة

الشخصية رشط أسايس لقبول دعوى اإللغاء ،وتقتيض هذه املصلحة يف تواجد املستدعني يف مركز

قانــوين يؤثر يف القرار املطعون فيه تأثري ًا مبارش ًا ،ومن جهة أخرى تكون املصلحة مرشوعة حيميها

القانون ،وحيث ال مصلحة ال دعوى ،ومل جيعل املرشع دعوى اإللغاء دعوى شعبية جيوز رفعها من
أي مواطن وإنام حرص حق رفعها بمن حتققت له مصلحة أكيدة منها مستند ًا إىل أن القرار املطعون
فيه من شــأنه أن يؤثر يف املركز القانوين للطاعن ،وال يصــح أن ختتلط مصلحة الطاعن باملصلحة
العامة ،بل جيب أن تكون مميزة عنها ومســتقلة بذاهتــا ،باإلضافة إىل أن تكون مصلحة مرشوعة.
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يتوافر للطاعن مصلحة شــخصية مبارشة يف رفعها ،وطاملا مل يرد أي دليل يشري إىل وجود مصلحة

للمستدعي ،أو أنه حلق به رضر بسبب صدور هذا القانون ،أو من تعيني أمني عامن املستند إىل املادة
الثالثة من قانون البلديات املشار إليه ،باعتبار أن الرضر أحد أركان املصلحة يف هذه الدعوى فإن

الطعن بعدم الدستورية يغدو غري جدي .وال يرد قول املستدعي أن املستدعي مواطن ومن سكان
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عــان فانه ال يعترب كافي ًا ،إذا مل يكن له مصلحة يف الطعــن ،فاملصلحة ال تفرتض وجود املصلحة
الشخصية واملبارشة بشكل تلقائي ،بل ال بد من التحقق من وجود املصلحة الشخصية وإقامة الدليل

عليها .ومن ناحية أخرى فإن املركز القانوين للمستدعي ال يامثل املركز القانوين ألمني عامن ألن تعيني

السيد عقل بلتاجي أمين ًا لعامن مل يؤثر يف املركز القانوين للمستدعي ،ألنه عىل فرض وتم إلغاء القرار

الطعني فإن إلغاءه ال يمس حق ًا للمســتدعي يف إشغال هذه الوظيفة ،وعليه فإن رشط املصلحة أو
الصفة غري متوفر باملســتدعي مما يستوجب ردها شك ً
ال ،لفقداهنا رشط من رشوط قبول الدعوى.

وهذا ما اســتقر عليه اجتهاد حمكمة العدل العليا يف العديد من قراراهتا (انظر قرارات العدل العليا

أرقام ( )2012/135( ،)2012/153( ،)2012/386( ،)2013/138منشورات عدالة)

وهذا أيض ًا ما أيدته املحكمة الدســتوریة العلیا املرصیة إذ قضت بأنه من املقرر أن یتوافر للطاعن

مصلحة شــخصیة مبارشة يف طعنه كرشط لقبول الطعن بعدم الدستوریة ومناط هذه املصلحة هو

ارتباطها بمصلحة الطاعن يف دعوى املوضوع حیث أثری الدفع بعدم الدستوریة بمناسبتها.
ثاني ًا :رشط الصفة أو األهلية

ال یوجد ما یفرق بنی الصفة واألهلیة يف الدعاوي العادیة ،فكالمها واحد ومن ثم فال حمل للحدیث
عنهام اســتقال ً
ال ونحن نتحدث عن القضاء الدســتوري وقد حددت يف كثری من الدول اجلهات

واهلیئات املخولة بإقامة الدعوى الدستوریة ویعود السبب يف ذلك اىل أنه ال جیوز لغری اجلهات أو
اهلیئات املحددة يف الدستور أو القانون حتریك أي دعوى دستوریة أو الطعن بدستوریة النصوص
القانونیة وإذا مامل تتوافر هذه الصفة يف الدعوى الدستوریة فإهنا تعترب باطلة وترد الدعوى من قبل

املحكمة.

ثالث ًا :أن ال یكون قد سبق وأن حكم بنفس موضوعها تطبیق ًا ملبدأ حجیة اليشء املحكوم عليه

رابع ًا :أن تقام الدعوى الدستوریة يف الوقت أو املهلة أو املیعاد الذي حدده املرشع ويف حال تقدیم

الدعوى بعد املدة املقررة يف الدستور أو القانون فانه ال جیوز تقدیمها.

خامس ًا :أن ال یكون الطرفان املتنازعان أو اخلصامن قد تصاحلا بخصوص الدعوى املرفوعة.

سادســ ًا :عدم موافقة اخلصوم عىل اللجوء إىل التحكیم فیام بینهم قبل رفع الدعوى والسبب وراء
ذلك أن اخلصم یتنازل مؤقت ًا عن اللجوء إىل القضاء عند اللجوء للتحكیم.
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املبحث الثاين
مهام املحكمة الدستورية
نصت املادة الرابعة من قانون املحكمة الدستورية لسنة  2012عىل ما ييل-:
(ختتص املحكمة بام ييل-:

أ .الرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة النافذة.
ب .تفسري نصوص القانون).

من خالل نص هذه املادة يتضح لنا أن اختصاص املحكمة الدستورية يتمثل يف أمرين
األول -:الرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة النافذة

تعترب الرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة حق ًا للمحكمة الدستورية ،وهذا ما قضت به حمكمة

التمييز األردنيتة ( )2019/1046تاريخ ( 2019/4/28ختتص املحكمة الدستورية بالرقابة عل

ى دستورية القوانني واألنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم امللك وتكون أحكامها هنائية وملزمة

جلميع الســلطات وللكافة كام تكون أحكامها نافذة بأثر مبارش ما مل حيدد احلكم تارخي ًا آخر لنفاذه

وتنرش أحكام املحكمة الدستورية يف اجلريدة الرسمية خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ صدورها).

ونعني بالرقابة الواردة ضمن هذا االختصاص بالرقابة القضائية.

واملقصود بالرقابة القضائية وجود هيئة قضائية تتوىل الرقابة عىل دستورية القوانني .وملّا كان موضوع

الرقابة الدستورية واملسائل التي تثريها تؤلف مسألة قانونية ،وهي التحقق من مدى تطابق القانون
أم عدم تطابقه مع أحكام الدســتور ،فمن البدهيــي أن يعهد هبذه الرقابة إىل هيئة قضائية يكون يف
التكوين القانوين ألعضائها ،وما تقدمه من ضامنات احلياد واملوضوعية واالستقالل وحرية التقايض

90

وعالنية اجللسات وتسبيب األحكام ،مما جيعل هذه الرقابة ضامنة حتميه الحرتام الدستور ،وسالح ًا
فعا ً
ال حلاميته من حماولة االعتداء عىل أحكامه من قبل السلطات العامة.

والرقابة القضائية إما أن تكون رقابة الغاء ويكون بإبطال القانون غري الدستوري يف مواجهة اجلميع

وكأنه مل يكن ورقابة اإللغاء هذه قد تكون قبل إصدار القانون أو الحقة عىل إصداره ودخوله حيز
التنفيــذ أو رقابة امتناع والتي تكون دائ ًام الحقة عىل إصدار القانون ويقصد هبا امتناع القايض عن
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تطبيق القانون غري الدستوري يف القضية املعروضة عليه إذا دفع أحد األطراف بعدم دستوريته دون
أن يكــون حلكمه أثر إال يف مواجهة الطرفني فقط يف نطاق القضية التي صدر فيها ،فحكم القايض
ال حيول دون استمرار أو نفاذ القانون بالنسبة للقضايا األخرى سواء كانت هذه القضايا معروضة
عليه أو معروضة يف حماكم أخرى.

ومن خالل ما تقدم يتبني لنا أن من خالل اســتقرائنا هلذه املهمة يتضح لنا أن املحكمة الدستورية

ليست هيئة سياسية ،ذلك أن تشكيلة املحكمة تضم قضاة ،والقضاة ملزمون باحلياد السيايس .كام
أن أعضاء املحكمة مطالبون برسية املداوالت ،وهذا اجلانب ذو طبيعة قضائية.

الثاين -:تفسري نصوص الدستور

املقصود بتفســر الدستور رشح النص بام يتجاوز التفسري الضيق ،وذلك هبدف كشف اخللفيات

الكامنة وراءه واألهداف ،وإزالة الغموض ،وتوضيح املقصود منه ،واستخراج املعيار الذي ينطوي

عليه ،أي املعيار الواجب اعتامده يف مواجهة وقائع حمددة ،وليس عىل املســتوى النظري وحسب.
فالتفسري ينتج معايري دستورية من خالل إعطاء األحكام الدستورية ،موضع التفسري ،املعنى الواجب

أن يتقيد به من يتخذ القرار .كام أن تفســر األحكام الدستورية يؤدي إىل حتديد املعايري الدستورية
التي تنطوي عليها برصف النظر عن ارتباط هذه املعايري بحالة حمددة.

املبحث الثالث
حجية األحكام الصادرة من املحكمة الدستورية
إن األحكام الصادرة يف الدعاوى الدســتورية -وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه اخلصومة فيها
إىل النصوص الترشيعية املطعون عليها بعيب دســتوري -تكون هلا حجية مطلقة بحيث ال يقترص

أثرها عىل اخلصوم يف الدعاوى التي صدرت فيها ،إنام ينرصف هذا األثر إىل الكافة وتلتزم به مجيع
جهات القضاء وكافة سلطات الدولة.

فبالنسبة للسلطة الترشيعية يكون التزامها بإلغاء النص القانوين الذي ُقيض بعدم دستوريته ،وكذلك

تعديل ترشيعاهتا النافذة يف ضوء هذا القضاء ،إن كان هناك عالقة بني أحكام هذه الترشيعات وحكم
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النص القانوين الذي قضت املحكمة بعدم دستورية ،كام جيب عىل هذه السلطة مراعاة احلكم الصادر
من املحكمة بعدم الدستورية بالنسبة ملا تضعه من الترشيعات مستقب ً
ال ،وال يقترص األمر عند هذا

احلد بل تكون الســلطة ملزمة يف حال ما إذا ما كان النص الذي قضت املحكمة بعدم دســتوريته،

فيتعــن عليها القيام بإلغاء هذا النص ،وتعديــل بقية األنظمة عىل ضوء ما قىض به احلكم الصادر
من املحكمة بعدم الدستورية ،إذا كان هناك عالقة بني النص املقيض بعدم دستوريته وأحكام هذه
األنظمة ،كام ينبغي عىل الســلطة التنفيذية مراعاة احلكم الصادر من املحكمة بعدم الدستورية فيام

تضعه من أنظمة مستقب ً
ال.

أما فيام يتعلق بالسلطة القضائية فهي تلتزم باالمتناع عن تطبيق النص الذي قضت املحكمة بعدم دستوريته

يف مجيــع القضايا املعروضة أمامها ،والتي يراد تطبيق هذا النص عليها ،وكذلك عىل مجيع القضايا التي

يمكن أن تعرض عليها مســتقب ً
ال ،وعليه فإن احلكم الصادر من املحكمة الدستورية هبذا اخلصوص ال
يكون حجة عىل سلطات الدولة فقط إنام يكون حجة أيضا عىل كافة األفراد واملؤسسات.

وهذا ما أيدته حمكمة استئناف عامن يف قرارها رقم ((  )) 2013/19503تاريخ 2013/6/23

((...وكذلك عىل الرغم من أن األصل يف األحكام القضائية أن حجيتها نســبية وال ينرصف
أثرها إال إىل خصوم الدعوى الصادر بشأهنا احلكم ،إال أنه وفيام يتعلق بأحكام املحكمة الدستور

ية وملا هلذه املحكمة ولقضائها من طبيعة خاصة ،فقد تكفلت املادة /15أ من قانون املحكمة الد

ستورية بتحديد حجية أحكامها ونصت عىل أن احلكم الصادر عنها هنائي ًا وملزم ًا جلميع السلطا

ت وللكافة ،أي انه يتمتـع باحلجية املطلقة وتلتزم به مجيع سلطات الدولة ،إال أنه وعىل ضوء قر

ار املحكمة الدستورية رقم  4لسنة 2013الصادر بتاريخ2013/03/7أي قبل صدور قرار مح
كمة الدرجة األوىل املطعون فيه استئناف ًا) والذي انتهى إىل عدم دســتورية ما ورد بالنص املتعلق

بعدم جواز الطعن باحلكم املتعلق بتقدير اجـر املثل الصادر عن حمكمة الدرجة األوىل وأن الفقر
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ة ب من املادة  15من قانون املحكمة الدستورية قد بينت بأن حكم املحكمة نافذ بأثر مبارش ما ل

م حيدد احلكم تارخيا آخر لنفاذه ،األمر الذي يغـدوا معه النص املتضمن عدم جواز الطعن باحلك

م بأجر املثل باطل من تاريخ صدور حكم املحكمة الدستورية ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى،

نجد أن القرار املستأنف صدر وجاهي ًا بحق املستأنف بتاريخ  2013/04/24وقد تقدم املستأنف

باستئنافه بتاريخ  2013/05/05أي ضمن املدة القانونية فنقرر قبوله شكال ))

أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية والتعليق عليها

املبحث الرابع
النطاق الزمني لتطبيق احلكم الصادر من املحكمة الدستورية
نصت املادة ( )15الفقرة (ب) من قانون املحكمة الدستورية األردين عىل ما ييل-:

((مــع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه املادة يكون احلكم الصادر عن املحكمة نافذ ًا بأثر مبارش
ما مل حيدد احلكم تارخي ًا آخر لنفاذه ،فاذا قىض بعدم دســتورية قانون أو نظام نافذ يعترب القانون أو

النظام باطال ً من تاريخ صدور احلكم ،وإذا حدد احلكم تارخي ًا آخر لنفاذه فيعترب القانون أو النظام

باط ً
ال من التاريخ املحدد يف احلكم).

وتعترب مســألة حتديد النطاق الزمني لتنفيذ احلكم بعدم دســتورية الترشيع من املوضوعات اهلامة

التي تثريها الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني.

ويقصد بذلك حتديد التاريخ الذي يمتد إليه أثر احلكم بعدم الدســتورية ،وما إذا كان يرسي بأثر

رجعي يف حتديد العالقات واألوضاع السابقة عىل صدور هذا احلكم ،ومن ثم تعترب هذه العالقات
باطلة لتأسيسها عىل نص ُق َ
ىض بعدم دستوريته ،أم أن احلكم بعدم دستورية القانون يرسي بأثر مبارش

من تاريخ صدور هذا احلكم عىل العالقات واألوضاع التي تنشأ من هذا التاريخ فقط ،وبالتايل تبقى
العالقات واألوضاع التي متت يف املايض وفق ًا للنص املقيض بعدم دستوريته صحيحة.

واألمر خمتلف عليه يف الدول التي أخذت بنظام الرقابية القضائية الالحقة عىل دستورية القوانني،

فبعضها يأخذ بقاعدة األثر الرجعي للحكم بعدم الدســتورية ،والبعض اآلخر يأخذ بقاعدة األثر
املبارش ،يف حني اعتنقت بعض الدول أسلوب ًا جيمع بني هاتني القاعدتني يف صورة أصل واستثناء.

ويف األردن مجع املرشع الدستوري بني قاعدة األثر املبارش وقاعدة األثر الرجعي ،حيث رتب املرشع

عىل احلكم الصادر من املحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو نظام ،أن يكون نافذ ًا بأثر مبارش

ما مل حيدد احلكم تارخيا آخر لنفاذه.
رأينا يف املوضوع

إن ما قضت به املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم ( )16لسنة ( )6موافق ًا للقانون واألصول
واإلجراءات وبذلك حيقق العدالة يف الدولة والرقابة القضائية عىل القوانني والتي تعترب من صلب

مهام املحكمة الدستورية.
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التعليق عىل القرار الصادر عن املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم ()16
لسنة ()06

-املحكمة الدستورية العليا "دستورية"

تعليق الدكتور حممد خرض  /جامعة بريزيت

انتهاك الدستور بادعاء محايته :املحكمة الدستورية العليا واملحكمة اإلدارية العليا

أصدرت املحكمة الدستورية العليا القرار رقم ( )10لسنة  2021بتاريخ  30ترشين ثاين .2021

كلام ذكر اســم هذه املحكمة أمامك ،أو قرأت ما صدر عنها ،تســاءلت مثيل ،هل هلا من اســمها
نصيب؟ هل هي حقا دســتورية؟ وهل هي حقا عليا؟ املهم ،صدر ،قرار جديد عنها وهو ينصب

عىل شل حمكمة النقض/اإلدارية العليا التي تم تشكيلها استنادا إىل القرار بقانون رقم ( )41لسنة

 ،2020وباملناســبة ،هذا القرار بقانون أحد ثالثة قرارات بقوانني مشهود بعدم دستوريتها ،حيث
علق املحامون العمل أمام املحاكم ألكثر من شهر بسببها ،وبنتيجة ذلك تم االقرار رسميا بوجود

ما يعيبها ،وتم تشــكيل جلنة لفحص هذه العيوب ،علام اهنا مليئة بالعيوب الدستورية والقانونية،

وتم بيان ذلك وتفصيله يف عديد من البيانات واألوراق واملواقف واللقاءات ،لكن ليس من عيوهبا
ما وجدته املحكمة الدســتورية العليمة ،وهو (احلكم االنتقايل) الفقرة ( )3من املادة ( )54بشأن

املحاكم اإلدارية ،الذي انصب عليه غضب وسخط وعلم ودراية املحكمة الدستورية العليا املوقرة.

هذا القرار ال يشــل فقط املحكمة اإلدارية العليا ،بل أيضا يشل القرارات الصادرة عنها ،وال شك

أن مــن بني هذه القرارات ،القرار ( )9رقم لســنة  2021الذي صــدر بتاريخ  17ترشين الثاين

 ،2021أي قبل صدور قرار الدســتورية ب  13يوما!! بموجب قــرار املحكمة اإلدارية العليا،
الذي يبدو أنه أثار حفيظة املحكمة الدســتورية ،تم إلغاء قرار رئيس املحكمة الدســتورية بفصل
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موظفة املحكمة ،أ .دعاء املرصي ،بسبب خمالفته للدستور والقانون ،وبسبب افتئات رئيس املحكمة

عىل حقوق موظفتي املحكمة الدستورية (مروة فرح ودعاء املرصي) ،وفقا ملضمون القرار املشار
إليه ،وأيضا عىل حق املجتمع يف مالحقة الفاســدين والعيش يف بيئة خالية من الفســاد ،عندما قام
بمالحقة موظفتي املحكمــة املبلغتني وفصلهام من وظيفتهام .يتضمن القرار الصادر عن املحكمة
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اإلدارية العليا ما يفيد بمخالفة رئيس املحكمة الدستورية ،لقرار احلامية الصادر عن هيئة مكافحة
الفســاد ،رغم تبليغه به حســب األصول ،وخلصت املحكمة اإلدارية العليا يف قرارها إىل التأكيد

عىل ســوء استخدام (رئيس الدستورية) السلطة واالنحراف باستخدامها ،علام أن إساءة استعامل
السلطة يعترب يف حد ذاته جريمة فساد وفقا للقانون.

كام هو حال معظم القرارات الســابقة التي صدرت عن املحكمة الدستورية العليا املوقرة ،ال يقلق
هذه املحكمة كثريا صحة رشوط وإجراءات اتصاهلا يف الدعوى ،رغم كوهنا متطلبا اساسيا لوجود

اختصاصها ،ويف حال ختلفها ،ينحدر ما يصدر عنها إىل االنعدام ،فيغدو عمال ماديا ال يرتب أثرا .يف

الدعوى احلالية ناقشت املحكمة موضوع املصلحة عرضا ،وكام عادهتا ،وألسباب كثرية ،ليس من

بينهــا صحيح القانون ،اعتربت املحكمة املوقرة هذه املصلحة موجودة ،مع أن أي عارف بالقانون
يدرك أن هناك رشوطا للمصلحة أمهها أن تكون مبارشة ،وحمققة أو قريبة االحتامل ،وحتى تكون

مبارشة جيب أن تنصب عىل حق موضوعي مبارشة وال يكفي أن تنصب عىل حق إجرائي ،وهو وفقا

للمحكمة ،حق الطعن عىل درجتني .وإذا جتاوزنا عن عدم وجود مصلحة مبارشة ،فعىل األقل جيب
أن تكون املصلحة غري املبارشة ،وهنا احلق اإلجرائي وفقا للمحكمة ،يف حال وجوده أساسا ،جيعل
احلــق املوضوعي حمققا أو حتى قريب االحتامل .وهو ما مل تبذل املحكمة املوقرة عناء يف توضيحه

لنا ،وكيف حتققت منه؟! وكيف توصلــت إىل أن منح الرشكة الطاعنة حق التقايض عىل درجتني
جيعل حقها املوضوعي حمققا أو قريب االحتامل؟! وكيف توصلت إىل أن نتيجة الدعوى املحتملة

(الطعن الثاين الذي ســتتقدم به الرشكة) ستكون يف صاحلها؟ وكيف وازنت بني هذا احلق املدعى
به؟! وهو التقايض عىل درجتني ،وبني املصالح األخرى املبارشة واملحققة لآلخرين ،بصورة مراكز

قانونية مستقرة وحقوق مكتسبة وأحكام هنائية قطعية وحقوق دستورية ،مجيعها حتول دون إعادة
مراجعتها بأثر رجعي ،عىل خالف أبسط قواعد ومبادئ دولة القانون.

وإذا انتقلنا إىل الناحية املوضوعية ،يتبنى القرار عدم دستورية الفقرة ( )3من املادة ( )54من القرار

بقانون بشــأن املحاكم اإلدارية املتضمنة حكام انتقاليا ،وهذا احلكم االنتقايل ،يف احلالة الترشيعية
املزرية القائمة حاليا ال بد منه لســببني ،األول مترير قرارات بقانون منتصف الليل ،دون نقاشها أو

إخضاعها ألي فحص أو مراجعة قبل إصدارها ،بل املفاجأة فيها وفقا لنظرية املباغتة ،وثانيا ،حتى

يكون هناك إمكانية يف تعامل النصوص املفاجئة مع واقع ال ينسجم معها ،ويف حالة احلكم االنتقايل
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احلايل ،وألنه ال يوجد هيئات وال حماكم إدارية عىل درجتني ،فكيف سيتم تطبيق أحكام تنظم هذه

املسائل ،وال يوجد جهات أو أجسام تقوم عىل تطبيقها .وعودة إىل مضمون هذا احلكم الفذ ،فهو يبني
نظرية عدم الدستورية عىل مبدأين ال ثالث هلام ،األول مبدأ املساواة ،والثاين التقايض عىل درجتني.
املســاواة ،رغم حماولة قرار املحكمة ،العبث هبذا املبدأ السامي و إلصاقه يف تربير عدم الدستورية،

لكــن هذه املحاولة مل ختل من ســطحية وفذلكة وقرص علم وقلة درايــة ،فالتمييز له رشوط حتى
يتحقق ،أمهها وأبرزهــا ،أن ُيعامل النص القانوين احلاالت املتشــاهبة بصورة خمتلفة ،وأن ُيعامل

احلاالت املختلفة بصورة متشــاهبة ،بمعنى أن احلاالت التي تتشابه ظروفها وأحواهلا وعنارصها

تأخذ ذات احلكم ،وأما احلاالت التي ال تتشــابه فيجب أن تأخذ حكام خمتلفا ،يف احلالة املاثلة أمام
املحكمة املوقرة ،ال يمكن القول أن نصا يضع حكام انتقاليا يتعلق بقضايا سيتم رفعها أمام املحاكم

قبل تشــكيل املحكمة اإلدارية العليا ووجودها الواقعي ،بأن هذا النص ينال من مبدأ املساواة .فام
هي احلاالت املتشــاهبة التي تم معاملتها بصورة متييزية؟! وأين هي اخللفيات التي تم التمييز عىل

أساســها ،مثل التمييز عىل أساس الدين أو اجلنس أو العرق أو الرأي السيايس أو اإلعاقة؟! فهل
تنتمي الرشكة الطاعنة ،إىل أي من الفئات التي يتم التمييز ضدها لألسباب الواردة يف الدستور ،أو
ما يامثلها من األســباب؟ طبعا ،مل جتب املحكمة يف قرارها ،وال يمكن هلا أن جتيب عىل ذلك ،رغم

مــا حتاول االدعاء به يف قراراهتا بام يتوفــر هلا من علم ودراية! إضافة إىل ما هو متداول بخصوص
ما تتمتع به من نزاهة وحياد واســتقالل! وال داعي لتذكرينا مجيعا بأهنا سبق هلا أن أخضعت مبدأ

املســاواة بني األفراد الوارد يف الدستور واالتفاقيات الدولية إىل ما أسمته اهلوية الوطنية والثقافية
والدينية ،وهذا هو التمييز بعينه ،والتنكر ملبدأ املساواة بأهبا جتلياته.

احلق يف التقايض عىل درجتني ،ببســاطة ،ال يوجد حق دستوري يف التقايض عىل درجتني ،ورغم

حماولة املحكمة املوقرة االستناد إىل املادة ( )30من القانون األسايس التي تتناول احلق يف التقايض،

96

لكنها عجزت وستعجز عن إيراد أو اإلشارة إىل أي نص يف القانون األسايس يتعلق باحلق يف التقايض

عىل درجتني ،وإذا هي اخرتعته من عندها واستنادا لعلمها ودرايتها وسعة اطالعها ،فلامذا ال تطبقه
عىل التقايض أمامها؟ وملاذا اســتثنت التقايض أمامها من هذا احلق الدستوري العتيد؟ ألنه استنادا
ملبدأ املســاواة الذي تفقهه املحكمة املوقرة ،تعترب األحكام الصادرة عنها مشلولة ألن قانوهنا ذاته،
ال حيرتم مبدأها يف التقايض عىل درجيتني ،وال داعي أيضا لإلشارة إىل أن هذه األحكام ،إضافة إىل
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أهنا ال حترتم ،بني قوســن ،املبدأ الدستوري ،يف التقايض عىل درجتني ،مجيعنا يعلم أهنا ،يف غالبها،
ال حترتم الدستور وال القسم الذي جرى عىل احرتامه ،وليس أدل عىل ذلك ،احلكم الشهري الصادر

عنها ،دون وجود أدنى اختصاص ،بإلغاء سلطة من سلطات الدولة (املجلس الترشيعي) واجتثاثها
من جذورها ،كصورة من صور الوفاء للدستور وملسرية بناء مؤسسات الدولة.

بالتأكيد ال َتعترب مؤسسات حقوق االنسان ،وال تلك العاملة يف جمال حماربة الفساد ،أن هذا القرار
يتعلق بأي صورة من الصور بمبدأ ســيادة القانون وحقوق اإلنســان ،وال يتعلق أيضا بالفســاد

واستمرار االنتقام من املبلغني عنه ،واملتتبع لتلك املؤسسات ،جيدها ،إما أهنا تلوذ بالصمت املريع،

باعتباره اجدى صور الســامة يف جتارة حماربة الفساد وســيادة القانون وحقوق اإلنسان ،أو أهنا

تتباكى عىل حقوق الناس ،وهذا ليس دفاعا عنهم أو تبنيا حلقوقهم ،وإنام لتحقيق منافع إضافية ،إما

سلطوية ،أو متويلية أو استخذائية من خالل استجداء إصدار قرارات بقانون ،كأن هذه احلالة نشأت
شــاذة عن واحة الديمقراطية والفصل بني السلطات التي يعيشون فيها ،ومل تنشأ بسبب القرارات
بقانون التي يستجدوهنا يف كل مناسبة .هذا القرار هو حالة مثالية الستمرار بلدوزر الفساد وانتهاك

حقوق اإلنسان يف طحن ما يقف يف وجهه ،وال يسعنا إال إعادة التأكيد ،عىل رضورة إلغاء املحكمة

الدســتورية ،وفتح حتقيق يف كيفية صدور مثل هذه القرارات ،وأدوار اجلهات املختلفة ومصاحلها

فيها ،وإعالن هذه احلقيقة للجمهور ،بام يساعد يف تطبيق أحكام املادة ( )32من القانون األسايس،
علام أن االنتهاكات التي تنشــأ عن هذه القرارات ،كام هو حال جرائم الفساد ،ال تسقط الدعوى
املدنية وال اجلزائية الناشئة عنها بالتقادم.
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تعليق عىل قرار املحكمة الدستور ّية العليا

يف الدّ عوى الدستور ّية رقم ( )10لسنة  2021قض ّية رقم ( )16لسنة ()6
قضائ ّية دستورية الصادر بتاريخ 2021/11/24م

املحامي حممد زكي أبو عره /طوباس

مقدمة
الفلسطينية الصادر يف
تتناول هذه الدراســة ال ّتعليق عىل حكم املحكمة الدســتور ّية العليا
ّ
قضائية املحكمة
القضية رقم ( )16لسنة ()06
الدّ عوى الدســتور ّية رقم ( )2021/10يف
ّ
ّ

والصادر عن املحكمة بتاريخ  ، 2021/11/24يف دعوى
الدســتور ّية العليا «دستور ّية»،
ّ

واملفوض
خصوصية) بواسطة ممثلها
أصلية مبارشة مقدّ مة من اجلهة ا ُملدّ عية (رشكة مسامهة
ّ
ّ
ّ

املادة ( )1/27من قانون املحكمة الدستور ّية العليا رقم
نصت عليه ّ
بال ّتوقيع عنها ،سند ًا ملا ّ

املادة
( )3لســنة 2006م وتعديالته ،وموضوعها الطعن يف دســتور ّية نص الفقرة ( )3من ّ

( )54من القرار بقانون رقم ( )41لسنة 2020م بشأن املحاكم اإلدار ّية ،واملنشور يف العدد

الفلســطينية بتاريخ 2021/1/11م ،حيث تنص الفقرة « :
املمتاز رقم ( )22من الوقائع
ّ
األحكام التي تصدر عن املحكمة العليا /حمكمة النقض بصفتها حمكمة إدار ّية ال تقبل الطعن

بأي طريق من طرق الطعن».
ّ

وذلك لتناقض املا ّدة املطعون بدســتور ّيتها أعاله ،وتعارضها مــع املا ّدة ( )30واملا ّدة ( )104من

األسايس املعدّ ل لسنة 2003م وتعديالته ،وتعارضها وتناقضها وخمالفتها مقاصد وحكمة
القانون
ّ

املرشع بال ّتقايض أمام املحاكم اإلدار ّية عىل درجتني ،وملبدأ املســاواة بني املتقاضني يف ذات املراكز
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الدستوري جلميع املتقاضني الذين هلم دعاوى إدار ّية وقت
القانونية ،ولعدم إتاحة الفرصة واحلقّ
ّ
ّ

الدستوري للمتقاضني الذين سيتم نظر طعوهنم اإلداري ّة عند تعيني أعضاء
نفاذ القانون ذات احلقّ
ّ

املحكمة اإلدار ّية العليا املشكلة  ،واملنصوص عليها بموجب القرار بقانون رقم ( )41لسنة 2020

يتبي من وقائع الئحة الدّ عوى ّ
أن اجلهــة ا ُملدّ عية كانت قد أقامت الدّ عاوى
املذكور أنفــ ًا ،حيث ّ

أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية والتعليق عليها

اإلدار ّية ذوات األرقام ( )2019/262و ()2019/263و (  )2019/264و (،)2018/256

لــدى حمكمة النقض بصفتها اإلدار ّية العليا حيث أصدرت األخرية أحكام ًا هبذه الدّ عاوى بتاريخ

االســتئنافية لــدى املحكمة اإلدار ّية العليا وفق
عية بطعوهنا
ّ
،2021/9/27وتقدّ مت اجلهة ا ُملدّ ّ
األصول والقانون.

املادة ( )54من
وقد خ ُلصت املحكمة بنتيجة حكمها إىل عدم دســتور ّية الفقــرة الثالثة من ّ

أي بأثر
القــرار بقانون أعاله ،وذلك من تاريخ نرش القــرار بقانون بتاريخ ّ ،2021/1/11
رجعي ملدة عام تقريب ًا.

ّ
أمهية هذه الدراســة تكمن يف ّأنا تتناول يف موضوعهــا ال ّتعليق عىل حكم صادر عن املحكمة
إن ّ

قضية شــغلت الرأي العام لدى املحامني والقضاة نظر ًا لطبيعتها
الدســتور ّية العليا
الفلسطينية يف ّ
ّ

وأمهية املا ّدة املطعون بعدم دســتور ّيتها حيث أرســت املحكمة بقرارها احلقّ بمبدأ ال ّتقايض عىل
ّ
رجعي من تاريخ صدور القرار بقانون رقم ( )41لســنة
اإلداري ،وذلك بأثر
درجتني يف القضاء
ّ
ّ

ّ
قانونية قد اســتقرت أو انتهت آخذين باالعتبار االرتباط
يشــكله من تأثري عىل مراكز
 ،2020بام
ّ
أمهية الدراسة يف ّأنا تصدّ ت بالدراسة وال ّتحليل
الوثيق للقضاء
ّ
اإلداري بأجهزة الدولة ،كام تنبع ّ

لألسس واملرتكزات التي اســتندت إليها املحكمة الدســتور ّية العليا وصحة املسار الذي اتّبعته
املحكمة وصو ً
ال حلكمها الصادر.
القانونية والدستور ّية التي ساقتها
إشكالية هذه الدراسة فتتمثّل يف الوقوف عىل املبادئ والقواعد
أ ّما
ّ
ّ

املحكمة الدســتور ّية العليا يف معرض إصدار حكمها بعدم دستور ّية الفقرة الثالثة من املا ّدة ()54

االشكالية عدة أسئلة حمور ّية أمهها:
ويتفرع عن هذه
الزمني لرسيان احلكم،
واألثر
ّ
ّ
ّ

األصلية املبارشة؟
واملوضوعية للجهة ا ُملدّ عية يف رفع الدّ عوى
الشكلية
 مدى حت ّقق الرشوطّ
ّ
ّ
دستوري؟
 هل مبدأ ال ّتقايض عىل درجتني مبدأّ

الترشيعي؟
 ما هو اإلغفال والعوارّ

وإشكاليات تطبيقه؟
حجية قرار املحكمة
 ماّ
ّ

قدي وال ّتحلييل
وعن املنهج
العلمي امل ّتبع يف هذه الدراسة والتعليق ،فقد جرى االعتامد عىل املنهج ال ّن ّ
ّ

القانونية والدستور ّية التي
املوضوعي واملقارن للحكم الصادر عن املحكمة الدستور ّية واألسس
ّ
ّ
ارتكزت عليها املحكمة يف إصدار حكمها.
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رئيسية وفق اآليت:
تم تقسيم هذه الدراسة إىل ثالثة مطالب
وهلذه الغاية ،فقد ّ
ّ
املطلب األول :سياق الدّ عوى ورشوط قبوهلا

منهجية تسبيب ومرتكزات حكم املحكمة
املطلب الثاين:
ّ

جعي بال ّتنفيذ
املطلب الثالث:
ّ
حجية حكم املحكمة وأثره ّ
الر ّ

املطلب األول :سياق الدّ عوى ورشوط قبوهلا
اخلارجي ّ
للظــروف املحيطة التي رافقت تقديــم الدّ عوى حمل
يف هــذا املطلب نتناول الســياق
ّ

ال ّتعليق وإصدار املحكمة الدســتور ّية العليا حلكمها فيها ،وما تبع احلكم من تعليق من القانونيني
واحلقوقية وغريهم (أو ً
ثم ننتقل إىل دراسة أسس نوع الدّ عوى
ين
ومؤسسات املجتمع املد ّ
ّ
ال) ،ومن ّ
ّ

أصلية مبارشة ومدى حت ّقق رشوط قبوهلا وفق ًا لقانون املحكمة الدستور ّية والفقه
املقدّ مة كدعوى
ّ

الدستوري (ثاني ًا).
ّ

أو ٌال :سياق الدّ عوى

القانونية
الفلسطينية ردود فعل متباينة حول التوقيت واملثالب
رافق تأسيس املحكمة الدستور ّية العليا
ّ
ّ
وقانونية ال
سياسية
الســلطات ،وقد جاءت االنتقادات الذعة بجوانب
وقدرة ضبط الفصل بني ّ
ّ
ّ

فلسطيني قسم شطري الوطن ّ
أن قرار تأســيس املحكمة جاء يف ّ
سيام ّ
مكوناته بام
ظل انقسام
بكل ّ
ّ
ّ

فبالرغم من ّ
أن وجود حمكمة دســتور ّية يف
القضائية ،وغياب للمجلس
فيها الســلطة
ّ
الترشيعيّ ،
ّ
تغوهلا عىل
أي نظام
ّ
ّ
الســلطات الثالث وعدم ّ
ســيايس هو أحد أطواق ال ّنجاة وصامم أمان لتوازن ّ

بعضها وضامن لصيانة احلقوق واحلر ّيات العا ّمة لألفرادّ ،إل ّ
أن اخلشــية ارتكزت عىل اخلوف من
املؤسسة(      ،ودون اخلوض يف
الســلطة ال ّتنفيذ ّية أو اجلهة ّ
تســيس املحكمة واستخدامها أداة بيد ّ

هذه التفاصيل ّإل أنّه من املهم لنا هنا أن نعي ّ
غالبية أحكام املحكمة الدســتور ّية بعد تشــكيلها
أن ّ
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 98انظر يف ذلك األخبار اإلعالم ّية التي رافقت إنشاء املحكمة ومنها :نادية سعد الدين ،ردود فلسطينية
متباينة حول تشكيل املحكمة الدستور ّية يف ظل االحتالل ،تاريخ النرشhttps:// ،2016/4/11 :
 ، /alghad.com/3تاريخ الزيارة .2022/1/18 :وايض ًا :هياب عمرو ،املحكمة الدستور ّية العليا
الفلسطين ّية ..بني سهام النقد ونجاح التجربة ،تاريخ النرش https://arabicpost.net/ ،2019/2/10
 ،opinions/2019/02/10/A9/تاريخ الزيارة .2022/1/18 :
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ّ
ين من خالل ربط أحكامها الصادرة ّ
بالظروف املحيطة والسابقة
شــكلت حمل انتقاد
سيايس وقانو ّ
ّ

هلذه األحكام ،بام فيها حكم املحكمة الدستور ّية حمل ال ّتعليق يف هذه الدراسة ،والذي آثار نقاشات

متعدّ دة من ناحية مضمونه وآثاره مع ّ
التكيز عىل توقيت ورسعة صدور حكم املحكمة الدستور ّية

رجعي بتاريخ نرش القرار بقانون رقم ( )41لسنة  2020بشأن املحاكم اإلدار ّية.
وبأثر
ّ

ين أعربت عن قلقها واســتغراهبا لصدور حكم املحكمة الدستور ّية يف
فمؤسســات املجتمع املد ّ
ّ

الوقــت الذي أصدرت فيه املحكمة العليا /حمكمة النقض بصفتها اإلدار ّية ،أحكام قضائية مهمة

املالية برصف رواتب نواب
ســيام حكمها بإلغاء قرار وزير ّ
وفرت فيها محاية حلقوق االنســان ،ال ّ
الترشيعي ،وحكمها بإلغاء قرار فصل أحد ّ
املوظفات العامالت
كتلة اإلصالح وال ّتغيري يف املجلس
ّ
خلفية إبالغها عن شبهات فساد(      ،حيث ألغى قرار املحكمة العليا
يف املحكمة الدســتور ّية عىل
ّ

األخري قرار رئيس املحكمة الدستور ّية العليا بفصل ّ
املوظفة يف املحكمة الدستور ّية وتعويضها عن

جراء قرار رئيس املحكمة الدســتور ّية بفصلها من عملها
األرضار املاد ّية واملعنو ّية التي حلقت هبا ّ
بعد تقدّ مها ببالغات عن شبهات فساد يف املحكمة الدستور ّية لدى هيئة مكافحة الفساد(  (   .

قــرار املحكمة العليا /حمكمة النقــض بصفتها اإلدار ّية رقم ( )9لســنة  2021والصادر بتاريخ

 2021/11/17جاء قبل صدور حكم املحكمة الدستور ّية ّ
تضمن
حمل ال ّتعليق بـ  13يوم ! ،وقد ّ

قرار املحكمة التأكيد عىل حقّ املجتمع يف مالحقة الفاسدين والعيش يف بيئة خالية من الفساد ،وبام

يفيد بمخالفة رئيس املحكمة الدستور ّية لقرار احلامية الصادر عن هيئة مكافحة الفساد ،رغم تبلغه

به حســب األصول ،وخلصت املحكمة بقرارها إىل سوء استخدام (رئيس املحكمة الدستور ّية)
الســلطة واالنحراف باستخدامها ،عل ًام ّ
السلطة يعترب يف حدّ ذاته جريمة فساد
أن إساءة اســتعامل ّ
ّ
وفق ًا للقانون(  (   .

 99قرار املحكمة العليا /حمكمة النقض بصفتها االدارية رقم ( )9لسنة  2021والصادر بتاريخ
.2021/11/17

 100االئتالف األهيل إلصالح القضاء :نعرب عن استغرابنا من توقيت قرار املحكمة الدستور ّية ،تاريخ النرش:
ديسمرب https://qudsn.net/post/188520/،تاريخ الزيارة2022/1/10:

 101حممد خرض ،انتهاك الدستور با ّدعاء محايته :املحكمة الدستور ّية العليا واملحكمة اإلدار ّية العليا ،تاريخ
النرش  ،https://www.wattan.net/ar/news/359361.html ،2021/12/25تاريخ الزيارة:
.2022/1/18
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وحيث ّ
إن اجلهة ا ُملدّ عية يف الدعوى الدســتورية موضــوع التعليق قد قدمت دعواها بتاريخ

 2021/10/28فيام أصدرت املحكمة حكمها يف أقل من شــهر بتاريخ 2021/11/24
عزز ّ
السابقة
األمر الذي ّ
الشكوك عن سبب تقديم املحكمة هلذا الطعن عن غريه من الطعون ّ

وأن ال ّتوقيت يسقط ّ
ربرات يف محاية احلقوق واحلر ّياتّ ،
لذات األسباب أعالهّ ،
وأن هنج
كل امل ّ
املحكمة الذي انتهجته يف تفســر املصلحة يربز مدى ّ
حتكم املحكمة بمفهوم املصلحة ممّا يثري

تقوض
تســاؤالت جديدة عن م ّ
ربر وجود املحكمة الدستور ّية واستمرار إصدارها قرارات ّ
احلقوق وأركان القضاء(  (   .

إىل جانــب ذلك جتدّ د ال ّنقاش فيام يتع ّلق بإنشــاء املحكمة الدســتور ّية العليــا وال ّتجاذب حول

وجهات املختلفة هلذه املحكمة ،ذلك ّ
أن املحكمة – كام
رشعية إنشــائها واألدوار التي تلعبها وال ّت ّ
ّ
السلطة
يرى البعض -إىل اآلن تتخذ هنج ًا ال ّ
يؤســس حلقوق وحر ّيات وإنّام هنج ًا يدعم ســيطرة ّ

السياق العام يربز الفجوة ما بني التزايد ّ
وجهات العا ّمة هلا(  (    ،لذلك ّ
املطرد يف
ال ّتنفيذ ّية وال ّت ّ
فإن ّ

الفعلية هلذه احلقوق(  (    ،وعليه هل استطاع هذا
احلديث عن حقوق اإلنسان وما بني املامرســة
ّ

القرار موضوعي ًّا بالسياق الذي سبقه أن يكون حجر أساس يف ترسيم مبدأ ال ّتقايض عىل درجتني
دستوري.
اإلداري كمبدأ
يف القضاء
ّ
ّ

حيثيات رافقت سياق إصدار حكم املحكمة سنقوم باستعراض
وقبل تعليقنا عىل ما سبق من ّ

رسيع لتاريخ ورود الدّ عاوى الدســتور ّية عن عامي ( 2020و )2021لقلم املحكمة وتاريخ

موضوعية الستكشاف واقع العمل يف املحكمة ومدى انتقائها لل ّنظر يف
الفصل فيها يف حماولة
ّ
 102املحامي صالح الدين موسى ،قرار املحكمة الدستور ّية بخصوص املادة ( )54/3من القانون رقم
( )41لسنة  2020إهدار للحقوق وتقويض للمراكز القانونية ،تاريخ النرش،2021/11/30 :
 https://www.wattan.net/ar/news/357459.htmlتاريخ الزيارة.2022/1/18 :
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 103حممد خرض ،تعليق عىل حكم املحكمة الدستور ّية يف القضية رقم ( )1لسنة قضائية  ،1ترشين األول
 ،2016جملة العدالة والقانون ،عدد خاص ،املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة»،
فلسطني ،رام اهلل ،2016 ،ص .55
 104ريم البطمة ،جامعة بري زيت ،التعليق عىل احلكم الصادر عن املحكمة الدستور ّية العليا بتاريخ 19
ترشين الثاين  2017بشأن الطعن الدستوري رقم ( ،)2017/4جملة العدالة والقانون ،عدد رقم ،32
املركز الفلسطيني الستقالل املحاماة والقضاء «مساواة» ،فلسطني ،رام اهلل ،2018 ،ص .21

أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية والتعليق عليها

املسجلة لدهيا وذلك وفق اآليت:
الدّ عاوى الدستور ّية
ّ

(  (  

رقم الدّ عوى
الدستور ّية

.1

2021/1

.3

2021/4

.2

.4

2021/2

2021/1/26

2021/6/10

2021/5

2021/7/26

2021/9/28

2020/1

2020/2/4

.5

.7

2020/2

2021/6/20
2021/7/29

2020/5/10

2020/11/9
2021/1/19

.10

2020/5

.11

2020/6

2020/11/2

.13

2020/8

2020/11/9

.12

.14

2020/9

.15

2020/10

.17

2019/28

.16

2020/11

2020/8/12

2020/8/19

2020/10/11

2020/7

2021/10/20

2020/2/17

.8

2020/4

2021/9/13

2020/8/19

2020/3

.9

2021/6/23

2021/10/4

2021/6

.6

تاريخ التسجيل لدى قلم
املحكم

تارخيإصدار حكم
املحكمة

2020/2/17

2021/1/18

2020/11/9

2021/2/16

2020/11/18

2020/12/28

2020/12/29

2021/4/27

2020/12/16

2019/10/14

مالحظات

الطعن بعدم دســتور ّية الفقرة
( )2من املا ّدة ( )16من القرار
بقانون رقم ( )9لسنة 2018
بشأن حمكمة اجلنايات الكربى

2021/2/9
2021/3/2

2021/11/3

يتبي لنا ّ
أن املحكمة حتتاج إىل ما يزيد عن ( )40يوم باحلد األدنى
باستعراض نتائج اجلدول السابق ّ
إلصدار أحكامها يف الدّ عاوى ّ
املسجلة فيام قد تتجاوز يف بعض األحيان مدة
والطعون الدستور ّية
ّ

العــام وأكثر يف إصدار احكامها ،واحلالة النادرة خالل العامني املاضني التي تم إصدار حكم فيها

 105قرارات املحكمة ،املوقع االلكرتوين املحكمة الدستور ّية العليا،
 pages?id=court_decisions&year=0تاريخ الزيارة.2022/1/18 :

https://www.tscc.pna.ps/
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يف أقل من شهر تتمثّل يف الدّ عوى الدستور ّية رقم ( )2020/5وموضوعها الطعن بعدم دستور ّية

الفقرة ( )2من املا ّدة ( )16من القرار بقانون رقم ( )9لسنة  2018بشأن حمكمة اجلنايات الكربى
يتبي ّ
أن املحكمة قامت بال ّنظر
حيــث حكمت املحكمة بعدم قبول الدّ عوى(  (    ،إىل جانب ذلك ّ

وإصدار حكمها يف الدّ عوى الدســتور ّية رقــم (ّ )2021/10
حمل ال ّتعليق بتقديمها عىل دعاوى

دستور ّية سابقة بتاريخ ال ّتسجيل ذات األرقام ( )2021/7و( )2021/8و (.)2021/9

وعليه ّ
فإن إثارة التســاؤالت حول توقيت ورسعة إصدار حكم املحكمة الدســتور ّية يف الدّ عوى

واقعية وهي تساؤالت مرشوعة ،ومن املستقر قانون ًا
الدســتور ّية موضوع ال ّتعليق يستند إىل أسس
ّ

ين السليم والعميق،
بالرقابة الدستور ّية هليئة
قضائية يتوافر يف أعضائها التكوين القانو ّ
ّ
وفقه ًا بأن يعهد ّ
واالستقاللية ال ّتامة(  (   ّ ،إل أنّنا نرى هذه ال ّتساؤالت ال تكفي وحدها إىل
وهلا من النزاهة واحليدة
ّ

القول ّ
صالحياهتا ألغراض غري
الشــخصية أو استغالل
بأن املحكمة قد دخلت يف دائرة املناكفة
ّ
ّ
وموضوعية  ،ذلك ّ
أن رسعة إنجاز ال ّنظر يف الدّ عاوى دون أن يكون عىل حساب الدراسة
مرشوعة
ّ

اجيابية ،وهو ما يستدعي ربط هذه ال ّتساؤالت باستكامل دراسة سياق
ميزة
ّ
املوضوعية الكافية ُيعدّ ّ
ّ

األصلية املبارشة ورشوط قبوهلا.
حكم املحكمة ونتيجته ،ونستهله بطبيعة احلال يف دراسة الدّ عوى
ّ

األصلية املبارشة ورشوط قبوهلا
ثاني ًا :الدّ عوى
ّ

للرقابة
أخذ املرشع
الفلسطيني يف قانون املحكمة الدستور ّية العليا رقم ( )3لسنة  2006بأربع طرق ّ
ّ
القضائية عىل دستور ّية القوانني وهي
ّ

(  (  

الفرعي ،ال ّتصدي)،
األصلية ،اإلحالة ،الدفع
( :الدّ عوى
ّ
ّ

وقد تصدّ ت املحكمة الدستور ّية العليا يف بداية احلكم الصادر عنها ،بتكيف الدّ عوى عىل ّأنا دعوى
نصت عليه املا ّدة ( )1/27من قانون املحكمة الدستور ّية العليا ( ،تتوىل
أصلية مبارشة  ،تطبيق ًا ملا ّ
ّ

األصلية املبارشة
القضائية عىل الدســتور ّية عىل الوجه التايل 1- :بطرق الدّ عوى
الرقابة
ّ
ّ
املحكمة ّ

التي يقيمها الشخص املترضّ ر أمام املحكمة استناد ًا إىل أحكام املا ّدة .) 24
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 106حكم املحكمة الدستور ّية يف الدّ عوى الدستور ّية رقم  2020/5الصادر بتاريخ  ،2020/11/9متاح
عىل موقع املحكمة الدستور ّية العليا االلكرتو:ينhttps://www.tscc.pna.ps/_upload/_docu�:
 ، ments/court_ad7dfddf27378848cc5d74242adaebd4.pdfتاريخ الزيارة.2022/1/18 :

 107املادتني ( )4،6من قانون املحكمة الدستور ّية رقم ( )3لسنة 2006م وتعديالته.

 108املادة ( )27من قانون املحكمة الدستور ّية العليا رقم ( )3لسنة  2006وتعديالته.
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أي
بأنا اختصام صاحب الشأن للقانون بصفة
وتعرف الدّ عوى
األصلية فقه ًا ّ
أصلية ومستق ّلة عن ّ
ّ
ّ
ّ
(  (  
موجهة ّ
للطعن بعدم دستور ّية قانون أو الئحة  ،وي ّتضح
نزاع آخر ،فهي رقابة
هجومية مبارشة ّ
ّ

لنا ّ
الســابقة ،فال رقابة عىل دســتور ّية مشاريع
أن املرشّ ع
الرقابة الالحقة وليس ّ
الفلســطيني تب ّنى ّ
ّ
القوانني(  (    ،وقد أورد املرشّ ع عبارة يقيمها الشــخص املترضّ ر ســواء أكان شخص ًا اعتبار ّي ًا أم

شكلية للبحث يف قبول الدفع شك ً
ال من عدمه.
طبيعي ًا ،عىل أن تتو ّفر يف الدفع رشوط
ّ
ّ
األصلية املبارشة وفق ًا ملا جرى عليه
وقد تو ّقفت املحكمة عند رشط املصلحة كرشط لقبول الدّ عوى
ّ

الترشيعي املطعون فيه خمالف ًا للدستور
قضاء املحكمة ،حيث ال يكفي لتحقق املصلحة أن يكون ال ّنص
ّ
األسايس) ،بل جيب أن يكون هذا ال ّنص – بتطبيقه عىل املدعي -قد احلق به رضر ًا مبارش ًا.
(القانون
ّ
ّ
الشــخصية املبارشة إنّام يكون عىل ضوء حت ّقق عنرصين مســتقلني
وإن التثبت من حت ّقق املصلحة
ّ
حيدّ دان مع ًا مضموهنا ،ومها:
الترشيعي املطعون فيه الدليل عىل ّ
أن
الصفة التي اختصم ال ّنص
 .1أن يقيم املدعي يف حدود ّ
ّ
واقعي ًا قد حلق به ،مســتق ً
ال بعنارصه ممكنا إدراكه ّ
القضائية ،وليس رضر ًا
بالتضية
رضر ًا
ّ
ّ
متومه ًا أو نظر ّي ًا أو جمهو ً
ال ،بام مؤ ّداه ّ
الرقابة الدســتور ّية جيب أن تكون موطن ًا ملواجهة
أن ّ
القانونية.
واقعية بغية ر ّدها وتصفية آثارها
أرضار ًا
ّ
ّ

 .2أن يكون هذا ّ
الترشيعي املطعون فيه ،ويستتبع ذلك أن يكون
الضر ناتج ومر ّده إىل ال ّنص
ّ
الترشيعي قد طبق أص ً
ال عىل املدّ عي ،وأخل باحلقوق التي يدعيها ،وبخالف ذلك
ال ّنص
ّ
ّ
ين بعد
فإن إبطال ال ّنص
عملية أو تغيري ملركزه القانو ّ
الترشيعي لن حي ّقق للمدّ عي ّ
أي فائدة ّ
ّ
الفصل يف الدّ عوى الدستور ّية عام كان عليه عند رفعها.

وقد خلصت املحكمة اىل حتقق رشط املصلحة الشخصية املبارشة بعنرصيه واتصاله باحلق يف رفع
الدعوى الدســتورية ومرتبط ًا باخلصم وفق ًا ملا أثاره من خالل الدعوى األصلية املبارشة وفق املادة

نص الفقرة
( )1/27من قانون املحكمة الدستورية العليا ،وذلك بتحقق الرضر الذي حلق هبا من ّ
( )3من املا ّدة ( )54من القرار بقانون رقم ( )41لســنة  2020بشــأن املحاكم اإلدار ّية ،بحرماهنا
من حقّ ال ّتقايض عىل درجتني أمام املحاكم اإلدار ّية.

 109حممد ابو زيد ،الوجيز يف القانون الدستوري « املبادئ العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري
املرصي» ،بدون طبعة ،القاهرة ،2004 ،ص.156
ّ
 110املادة ( )24من قانون املحكمة الدستور ّية العليا رقم ( )3لسنة  2006وتعديالته.
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الشــكلية بام فيهــا رشط املصلحة للدّ عوى فإنّنا
ومن خالل اســتعراضنا لتناول املحكمة للدّ فوع
ّ
نخلص إىل أنّه:

ّ .1
إن املصلحة الشّ
خصية املبارشة هي رشط لقبول الدّ عوى الدستور ّية بشكل عام إذ أهنا من
ّ
املســتقرة « حيث ال مصلحة ال دعــوى»(  (   ّ ،
وإن ما خلصت إليه
القانونية
أهم املبادئ
ّ
ّ

املحكمة بتح ّقق املصلحة الشّ
خصية للجهة املدّ عية ووقوع ّ
الضر عليها ،موافق ًا لألصول
ّ
الدستوري.
وأحكام القضاء
ّ

الدستوري الفلســطيني ّواملقارن عىل رضورة توافر املصلحة كرشط
 .2لقد استقر القضاء
ّ
لقبول الدعوى الدستور ّية والتي تقوم عىل رشطني أساسيني أوهلام أن يقيم املدّ عي الدليل

الضر مبارش ًا ومســتق ّ
عــى ّ
أن رضر ًا واقع ًا قد حلق به وأن يكون هذا ّ
ال بعنارصه وممكنا
إدراكــه ،وثانيهام :أن يكون مرد هذا ّ
الترشيعي املطعون به بام مؤ ّداه قيام
الضر إىل ال ّنص
ّ

سببية بينهم ،وهو ما حت ّقق باجلهة املدّ عية(  (   .
عالقة ّ

 .3يرى البعض ّأن املحكمة قد ناقشت موضوع املصلحة عرض َا ليس من بينها صحيح القانون ،وقد
أخطــأت بالنتيجة التي توصلت إليها بوجود املصلحة للجهة املدّ عية ذلك ّأن املصلحة جيب أن

موضوعي مبارشة وال يكفي
تنصب عىل حقّ
تكــون مبارشة وحم ّققة وقريبة االحتامل وجيب أن ّ
ّ

إجرائي وهو احلقّ يف ّ
الطعن عىل درجتني(  (    ،وإنّنا نختلف مع هذا الرأي
تنصب عىل حقّ
أن ّ
ّ

يتحصل ّإل بحقّ إجرائي جيعل من املصلحة املبارشة متح ّققة
املوضوعي الذي ال
ذلك ّأن احلقّ
ّ
ّ

احتاملية ان يكون للمدّ عية فرصة يف خســارة الدّ عوى املســتأنفة
اإلجرائي ،كام ّأن
هبــذا احلقّ
ّ
ّ
يف الدرجــة الثانية من القضاء اإلدار ّية باملقارنــة باملصالح األخرى املبارشة واملح ّققة لآلخرين
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 111انظر يف ذلك :حكم املحكمة الدستور ّية العليا الفلسطين ّية يف الدّ عوى رقم ( )2019/28يف القضية رقم
( )15لسنة ( )6قضائ ّية املحكمة الدستور ّية العليا» دستور ّية» الصادر بتاريخ  ،2021/11/3واملنشور
يف الوقائع الفلسطين ّية العدد  186بتاريخ .2021/12/23
 112انظر يف ذلك :حكم املحكمة الدستور ّية العليا املرصية يف الدعوى رقم ( 19لسنة « 8دستورية» بتاريخ18
ا ،1992 /4/وحكمها يف الدّ عوى رقم  12لسنة  29قضائية «دستورية» بتاريخ  .2008/1/ 13انظر
األردين رقم ( )2لسنة  2017يف الطعن رقم ( )3لسنة  ،2016انظر
ايضا :قرار املحكمة الدستور ّية
ّ
ايض ًا :حكم املحكمة الدستور ّية العليا الفلسطين ّية يف الدعوى رقم ( )2019/28يف القضية رقم ()15
لسنة ( )6قضائية املحكمة الدستور ّية العليا» دستورية» الصادر بتاريخ 2021/11/3
 113حممد خرض ،انتهاك الدستور با ّدعاء محايته :املحكمة الدستور ّية العليا واملحكمة اإلدار ّية العليا ،مرجع سابق.
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قطعية وحقوق دستور ّية ،هو
بصورة مراكز
هنائية ّ
قانونية مســتقرة وحقوق مكتســبة وأحكام ّ
ّ

حمل نظر ذلك ّأن حقّ ال ّتقايض بذاته مصلحة وحقّ مستقل بغض ال ّنظر عن نتيجة املحاكمة ،كام

ّأن املصلحة املحتملة تكفي لقبول الدّ عوى الدستور ّية وهذا ما قضت به املحكمة العليا بصفتها

بأن له مصلحة ّ
الدستور ّية بقوهلا ( :كام ّأن ّ
الطاعن مل يثبت للمحكمة ّ
يقرها القانون سواء
بالطعن ّ
أكانــت مصلحة مبارشة أو حمتملة ،مصلحة لدفع رضر حمق)

(  (  

 ،وهو ما اســتقر عليه الفقه

نص املا ّدة ( )26من قانون املحكمة الدستور ّية قد أحالت موضوع
ّ
الدســتوري(  (    ،ذلك ّأن ّ

املدنية والتجار ّية رقم ( )2لسنة  2001وتعديالته ،باعتباره
املصلحة لقانون أصول املحاكامت ّ

نصت املا ّدة ( )3من هذا
القانون العام الذي ّنظم رشط املصلحة يف الدّ عاوى بشكل عام حيث ّ

القانون عىل أنّه 1-( :ال تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة

يقرها القانون 2- ،تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع رضر
فيه ّ

حمدق أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عن النزاع فيه 3-.إذا مل تتوافر املصلحة وفق ًا للفقرتني
السابقتني قضت املحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدّ عوى).

الشكلية التي يمكن أن تنال من الدفع
 .4مل تتناول املحكمة يف حكمها دراســة كا ّفة الدّ فوع
ّ
خيوله
بعدم الدســتور ّية ،وأمهها تدقيق الوكالة اخلاصة باملحامي وكيل اجلهة الطاعنة بام ّ
تقديم الدّ فوع بعدم الدستور ّية (  (    ،وحت ّقق اخلربة الالزمة لديه ،إىل جانب تدقيق استيفاء

القانونية عىل الدّ عوى حسب األصول(  (   .
الرسوم
ّ

الدستوري رقم ( )2005/4الصادر بتاريخ ،2008/7/24
 114حكم املحكمة العليا بصفتها الدستور ّية يف ال ّطعن
ّ

 115د .سعيد ابو عيل ،إشكالية الرؤى الفلسطين ّية يف تأسيس املحكمة الدستور ّية – الثوابت واملتغريات-
(قانون املحكمة بني مربرات التأجيل واجتهادات التعديل) الطبعة الثانية ،منشورات دار األمان،
الرباط ،بدون تاريخ نرش ،ص330

 116انظر حكم املحكمة الدستور ّية األردن ّية رقم ( )2لسنة  2011الصادر بتاريخ  ،2014/2/26حيث
األردين رقم ()22
قضت برد الطعن املقدم بعدم دستورية املادة ( )5من قانون املالكني واملستأجرين
ّ
لسنة  2011وذلك لعدم صحة الوكالة القانون ّي ّة للمحامي من حيث عدم ورود نص خاص خيوله متثيل
املوكل أمام املحكمة الدستور ّية وتقديم الدفوع بعدم الدستور ّية.
 117انظر قرار املحكمة الدستور ّية األردن ّية رقم ( )5لسنة 2013م الصادر بتاريخ  ،2013/10/3حيث
األردين رقم ( )25لسنة  2012لعدم دفع الرسوم
قضت برد الطعن املقدم بعدم دستوري ّة قانون االنتخابات
ّ
القانون ّية املقررة بموجب نظام رسوم الدفع بعدم الدستوري ّة أمام املحكمة الدستور ّية رقم ( )12لسنة 2013

107

أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية والتعليق عليها

املطلب الثاين :منهجية تسبيب ومرتكزات احلكم الصادر يف الدعوى
يتبي وجود
باســتعراض ال ّنهج الذي قدّ مته املحكمة الدســتور ّية يف ســياق بناء حكمها وتسبيبه ّ

القضائــي الذي اتّبعته املحكمة يف
ين واالجتهاد
صعوبة وغموض يف استكشــاف التفكري القانو ّ
ّ
تضمنتها الدّ عوى الدستور ّية ،فمن الواضح ّ
أن املحكمة حاولت جتيري بعض
املسألة
القانونية التي ّ
ّ

جليــ ًا يف حماولتها ربط احلكم بمبادئ
املبادئ القانوني ّة بطريقة غري
منهجية ســليمة وي ّتضح ذلك ّ
ّ

دســتوري يف األســاس أو بالنتيجة
ونظر ّيات
قانونية تتع ّلق باحلقّ يف ال ّتقايض عىل درجتني كحقّ
ّ
ّ

ترشيعي فيام اســتخدمت املحكمة عدّ ة مصطلحات ذات دالالت دقيقة
املرتتّبة عىل وجود إغفال
ّ

الترشيعي،
الترشيعي ،اإلمهال
الترشيعــي ،العوار
(املرشوعية  ،املســاواة ،اإلغفال
متخل ّفة ومنها
ّ
ّ
ّ
ّ

الترشيعي) ومن هنا ّ
الربط
الترشيعي ،االمتناع
ال ّنقص
فإن فهم املحكمة هلذه املصطلحات يتط ّلب ّ
ّ
ّ
الصحيح إليها بام ّ
يشكل جزء ًا مه ًام يف طريقة ال ّتسبيب وبناء احلكم الصادر عنها،
السليم واإلسناد ّ
ّ
فنالحظ أنّه جاء يف قرار املحكمة :

 «باعتبار أنّه جيب تطبيق أحكام القرار بقانون املذكور يف مجيع أحكامه بشــكل ك ّيل وغري
وترشيعي».
دستوري
جمزأ أو جمتزأ دون استثناء كاستحقاق
ّ
ّ
ّ

«إن ّ
ّ
يتعي حظرها
كل خمالفة للقانون
تعمدها املرشّ ع أو انزلق إليها بغري قصد ّ
ّ
األســايس ّ
األسايس من العبث به».
حفاظ ًا عىل القانون
ّ

 إذا ّنظــم املرشّ ع حقّ من احلقوق تنظي ًام قارص ًا أو منقوص ًا بــأن أغفل أو أمهل جانب ًا من

نصه بالفقرة ()3
ال ّنصوص
القانونية التي ال يكتمل هذا ال ّنظام إال هبا كام هو الشــأن يف ّ
ّ
من املا ّدة ( )54من القرار بقانون رقم ( )41لسنة 2020م»)

ّ
األسايس املساواة بني املواطنني
«إن احلق يف ال ّتقايض من احلقوق العا ّمة التي كفل القانون
ّ
يف ممارستها وفق ًا ألحكام املا ّدة (».)1/30
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ّ
«إن امتناع املرشّ ع عن تقرير ال ّنصوص التي يكتمل هبا حقّ ال ّتقايض والتي يصل هذا احلقّ
القانونية
يف كنفها إىل كامل مداه يمثل عدوان ًا عىل ذلك احلقّ ال يقل سوء ًا عن ال ّنصوص
ّ
ليجرد احلقوق التي ّ
ينظمها من مضامينها».
التي يقرها ّ

دســتوري فاضح يف االنتقاص من حقوق األفراد التي كفلها هلم القانون
 «ويف هذا عوارّ
األسايس أال وهو حقّ املساواة».
ّ
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الترشيعي الذي وقع فيه فيام يتع ّلق باملا ّدة (.« )54
«وبالتايل يتط ّلب األمر من املرشّ ع مراجعة القصور
ّ
منهجية
جلي ًا خلط املحكمة يف تســبيب قرارها بــن مفاهيم متعدّ دة يف حماولة غري
وعليه ّ
ّ
يتبي لنا ّ

قانونية صحيحة لنتيجة احلكم ،وهو ما يتط ّلب م ّنا دراسة هذه املرتكزات من خالل
لبناء مرتكزات
ّ
عنوانني رئيسيني ومها:

أو ًال :احلقّ يف ال ّتقايض عىل درجتني وارتباطه باملبادئ الدستور ّية

الفلسطيني لسنة  2003وتعديالته يعترب حقّ ال ّتقايض
األسايس
سند ًا ألحكام املّادة ( )30من القانون
ّ
ّ
ح ّق ًا دســتور ّي ًا ومصون ًا ومكفو ً
ال للناس كا ّفة ومن حقّ ّ
الطبيعي،
كل فلسطيني ّ االلتجاء إىل قاضيه
ّ
صالحية تنظيم إجراءات ال ّتقايض ودرجاته ورسعة البت
الفلســطيني
وقد منح الدستور املرشّ ع
ّ
ّ
الدســتوري الثابت يف معظم الدّ ساتري أخذت العديد من األنظمة
يف القضايا ،وجتسيد ًا هلذا احلقّ
ّ
اجلوهري املطروح هنا هل احلقّ يف
القانونية املعارصة بمبدأ ال ّتقايض عىل درجتني(  (    ،والســؤال
ّ
ّ
دستوري؟
ال ّتقايض عىل درجتني حقّ
ّ

يقصد بال ّتقايض عىل درجتني (إتاحة الفرصة للخصم الذي حكم لغري صاحله بعرض ال ّنزاع أمام حمكمة
أعىل درجة للفصل فيه من جديد)(  (    ،ومن الناحية النظر ّية ُيعدّ مبدأ ال ّتقايض عىل درجتني من املبادئ

قضائي ،بام يتيح للخصم الذي حكم لغري صاحله باستئناف ال ّنزاع
أي نظام
األساسية التي يقوم عليها ّ
ّ
ّ
العملية إلعادة طرح ال ّنزاع،
إىل حمكمة أعىل درجة لتفصل فيه من جديد ،ويعترب االســتئناف الوسيلة
ّ
وطريق ًا عادي ًا ّ
للطعن يف احلكم الصادر عن حماكم الدرجة األوىل(  (   .

وال ّ
شك ّ
اإلداري عىل نحو خاص،
أن تكريس مبدأ الت ّقايض عىل درجتني بوجه عام ،ويف القضاء
ّ

ّ
يشكل مدخ ً
ال لتحقيق املساواة بني املواطنني ،وتثبيت سيادة الدولة ّ
الضامنة لتطبيق القانون بواسطة

القضائية ،عرب القبول بإعادة مراجعة األحكام التي تصدر يف املنازعات
بالسلطة
سلطاهتا ،واملتمثّلة ّ
ّ

 118ابراهيم حميسن ،مدى تعلق التقايض عىل درجتني بالنظام العام «دراسة مقارنة» دراسات علوم الرشيعة
والقانون ،املجلد  ،39العدد  ،2012عامدة البحث العلمي /اجلامعة األردنية.

 119عيل يوسف حممد العلوان ،التّقايض عىل درجتني ودوره يف احلفاظ عىل احلقوق واحلري ّات الفرد ّية،
دراسات علوم الرشيعة والقانون ،املجلد  ،43العدد  ،2016 ،1عامدة البحث العلمي /اجلامعة
األردن ّية ،ص182
 120حممود مجال الدين ،إجراءات املنازعات اإلدار ّية يف دعوى إلغاء القرارات اإلداري ّة ،منشأة املعارف،
 ،2005ص .194
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يب إىل تكريس هذا
اإلدار ّيــة بني الدولة واألفراد ،وقد جلأت بعــض الدول
العربية بعد الربيع العر ّ
ّ

تم تعديل املا ّدة ( )100من الدستور باعتامد مبدأ
احلقّ كمبدأ
ّ
دســتوري ومنها دولة األردن حيث ّ

ين
عمليا بقانون القضاء
وتم ترمجة ذلك
ال ّتقايض عىل درجتني يف القضــاء
اإلداري األرد ّ
ّ
ّ
اإلداري ّ
ّ
لسنة .   (  ( 2014

القضائية لعدد غري قليل من الدول،
وبالرغم من تكريس مبدأ ال ّتقايض عــى درجتني يف األنظمة
ّ
ّ

ظل ّ
القانونية لل ّتقايض عىل درجتني ّ
ّإل ّ
الفقهي
حمل جدال عىل املستويني
أن الســؤال حول القيمة
ّ
ّ
سن قوانني ال تتوافق مع مبدأ ال ّتقايض عىل درجتني ،وقد
ّ
واالجتهادي ،وحتديد ًا حني يلجأ املرشّ ع إىل ّ

االبتدائية يف العام ّ 1953
أن ال ّتقايض عىل
اعترب جملس الدولة الفرنيس بعد إنشاء املحاكم اإلدار ّية
ّ

املطبقة عىل ّ
ين رصيح بعكس ذلك(  (   ،
نص قانو ّ
كل املحاكم اإلدار ّية ما مل يرد ّ
درجتني هو القاعدة ّ
قانوني ًا عام ًا إجرائي ًّا يتع ّلق
الفرنيس عىل اعتبار مبدأ ال ّتقايض عىل درجتني مبدأ
وقد استقر االجتهاد
ّ
ّ

الفرنيس بأنّه ال جيوز ملرســوم
بال ّنظام العام وال جيوز اخلروج عنه(  (    ،وهكذا قىض جملس الدولة
ّ
أن ازدواج درجة ال ّتقايض ُيعدّ ً
مبدأ عا ّم ًا يف االجراءات ّ
أن يسلب حقّ االستئناف اعتامد ًا عىل ّ
وأن

ال ّترشيع وحده يملك املســاس هبذا احلقّ (  (    ،وعليه ّ
الفرنيس ال يعترب
الدســتوري
فإن املجلس
ّ
ّ

ين خاص
بنص قانو ّ
ال ّتقايض عىل درجتني مبدأ ذا قيمة دستور ّية ويمكن لل ّترشيع جتاوزه ّ

(  (  

يتبي ّ
الدستوري
أن املحكمة سارت عىل هنج املجلس
الدســتوري
وبالرجوع إىل القضاء
املرصي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلداري :هذه املحاكم االبتدائ ّية التي طال انتظارها،
 121د .عيل مراد ،حق التّقايض عىل درجتني يف القضاء
ّ
دراسات املرصد املدين الستقالل القضاء وشفافيته ،املفكرة القانون ّية ،2016 ،ص 139
 122د .عيل مراد ،املرجع السابق.

123 C.E., 4 février 1944, Vernon: dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement B.

Chenot affirmait que « la règle du double degré de juridiction est un principe général
de procédure » ayant donc valeur législative. Constituant « une garantie essentielle
aux intérêts des plaideurs et à l’intérêt supérieur de la justice ». Voir également: C.E.,
Assemblée, 4 janvier 1957, Lamborot.
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124 « Le Conseil d’Etat semble avoir admis que le double degré de juridiction participe des droits
de la défense, en acceptant que le jugement par lequel un tribunal administratif accueille
ou refuse une homologation de transaction soit susceptible d’appel », DEGUERGUE M.,
« Le double degré de juridiction », A.J.D.A., 2006, citant à l’appui, l’avis du Conseil d’Etat
du 4 avril 2005, Société Cabinet JPR Ingéniérie.
125 Conseil Constitutionnel, décision du 12 février 2004, loi complétant le statute d’autonomie
de la Polynésie française, J.O. du 2 mars 2004, p. 4227, 4è considérant. Voir également sa
décision du 20 Janvier.
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الفرنيس نفســه بالنسبة للقيمة الدستوري ّة املفرتضة حلقّ ال ّتقايض عىل درجتني ،حيث قضت ّ
أن ما
ّ
ينص عليه املرشّ ع من عدم جواز ّ
الطعن يف بعض األحكام ال ُيعدّ خمالفة لنصوص الدستور التي ال
ّ

حتول دون قرص الت ّقايض عىل درجة واحدة يف املســائل التي فصل احلكم فيها(  (    ،ويف حكم آخر
أساســية» سواء ُنظر إىل ّ
استئنافي ًا يف األحكام
الطعن
هلا وصفت ال ّتقايض عىل درجتني بأنّه «ضامنة
ّ
ّ

ابتدائية باعتباره طريق ًا حمتوم ًا ملراقبة سالمتها وتقويم اعوجاجها ،أو كوسيلة لنقل
الصادرة بصفة
ّ
االستئنافية لتنظر فيه من جديد ،باعتبار
ال ّنزاع بر ّمته وبكامل العنارص التي يشتمل عليها إىل املحكمة
ّ

ّ
فاعلية إدارهتا(  (   ،
أن حك ًام واحد ًا يف شــأن هذا ال ّنزاع ال يقدّ م ضامن ًا كافي ًا يرعى العدالة ويضمن
ّ
وعليه ّ
السلطة
الدســتوري
توجه القايض
ّ
ّ
فإن ّ
املرصي بالنسبة هلذه املسألة يشدّ د عىل وجوب تقيد ّ

الترشيعية بحقّ ال ّتقايض عىل درجتني ،ولكن من دون أن يعني ذلك سلب املرشّ ع سلطته التقدير ّية
ّ
(  (  
يف تنظيم حقّ ال ّتقايض .
يتبي ّ
الفرنيس من خالل
الدستوري
أن املرشّ ع قد سار عىل ذات املنهج املرصي وجملس
وفلسطيني ًا ّ
ّ
ّ
ّ

دستوري ّ
اعتبار ّ
الفلسطيني حر ّية
وأن للمرشّ ع
أن مبدأ ال ّتقايض عىل درجتني مبدأ عام وليس مبدأ
ّ
ّ

القضائية
تنظيمه أو تقيــد بعض أنواع ال ّتقايض بدرجة واحدة ،إىل جانب جعــل بعض األحكام
ّ

نصت املا ّدة ( )39من قانون أصول
غري قابلة لالســتئناف وجعلها قطعية من الدرجة األوىل ،فقد ّ

املدنية وال ّتجارية رقم ( )1لسنة  2001وتعديالته ّ
الصلح يف الدّ عاوى
بأن حكم حمكمة ّ
املحاكامت ّ
قطعي ًا ،وكذلك
نقدي أو مال منقول قيمته أقل من ألف دينار أرد ّ
املتع ّلقة بمبلغ ّ
ين أو ما يعادهلا يكون ّ

ّ
فإن أحكام حمكمة العدل العليا بام فيها اإلدار ّية كانت عىل الدوام عىل درجة واحدة ح ّتى بعد إقرار
أقر بمبدأ ال ّتقايض عىل درجتني
القرار بقانون رقم ( )41لسنة 2020بشأن املحاكم اإلدار ّية والذي ّ

 126حكم املحكمة الدستور ّية املرصية العليا بتاريخ  ،1991/12/7نقال عن :عبد الكريم بن منصور،
وسعيدة أعراب ،يف مدى احرتام مبدأ التّقايض عىل درجتني يف املواد اإلدار ّية ،جملة معامل للدراسات
القانون ّية والسياس ّية ،املجلد  ،5العدد.30 ،2021 ،1
 127املحكمة الدستور ّية العليا ،1995/2/4 ،جمموعة األحكام ،ج  ،6ص http://www.sccourt. ،511
 gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx?Adf-Window-Id=w141an6t4oz&Adf-Page-Id=0تاريخ
الزيارة 2022/1/20
حلق التّقايض بني الواقع واملأمول ،جملة املحكمة الدستور ّية العليا
 128فتحي فكري ،التنظيم
الدستوري ّ
ّ
املرص ّية ،العد د  ،20متوفر عىل املوقع االلكرتوينhttp://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/Portal� :
 ، Home.jspx?Adf-Window-Id=w141an6t4oz&Adf-Page-Id=0تاريخ الزيارة.2022/1/20 :
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الدستوري
اإلداري مع ّلقا تنفيذه إىل حني إنشاء املحكمة اإلدار ّية ،وكذلك احلال القضاء
يف القضاء
ّ
ّ

الفلسطيني حيث ّ
وقطعية ال استئناف فيها.
هنائية
ّ
إن أحكام املحكمة الدستور ّية العليا هي أحكام ّ
ّ
غري أنّنا نجد ّ
أن املحكمة الدستور ّية العليا الفلسطيني ّة حتاول ترسيخ مبدأ ال ّتقايض عىل درجيتني يف

أحكامها ولكن دون اعتباره مبدأ دســتور ّي ًا بحدّ ذاته بل من خالل ربطه بمبدأ املساواة بني األفراد

الفلسطيني ،فقد جاء يف
األسايس
القانونية سند ًا للام ّدة ( )9من القانون
مجيعهم املتساوين يف املراكز
ّ
ّ
ّ

جزائية وألصحاهبا
صالحية إصدار أحكام ذات طبيعة
جزائية هلا
أحكامها (فامل ّتهمون أمام حمكمة
ّ
ّ
ّ

قررته القوانــن وال ّترشيعات متمثّلة يف قانون اإلجراءات
آثار األحكام
ّ
اجلزائية نفســها ،وهذا ما ّ

اجلزائية ،فال جتد املحكمة
اجلزائية رقم ( )3لسنة  2001وتعديالته ،وللم ّتهمني مجيعهم أمام املحاكم
ّ
ّ
ين للمساس بمبدأ املساواة يف هذا املقام ،فأحكام تلك املحكمة جيب
مسوغ قانو ّ
الدستوري ّة العليا ّ
أي ّ

أن تســتأنف وكذلك يتم ّ
ألي حمكمة
ربر ّ
الطعن هبا أمام النقض للبت بشــأن مدى قانونيتها ،فال ي ّ

جزائية مهام كان ّ
القانونية ّ .
إن الفقرة
متس احلقوق املتساوية لألفراد املتساوين يف املراكز
مسمها أن ّ
ّ
ّ

( )7من املا ّدة ( )3من القرار بقانون رقم ( )2لســنة  ،2017املطعون بدستور ّيتها قد انطوت عىل
األسايس ومبادئه لعدم مساواهتا بني األفراد املخاطبني
متس روح القانون
ّ
خمالفة دستور ّية واضحة ّ

بأحكامه ،ومنح بعضهم درجة تقاض بعد الدرجة األوىل ،ومنعها يف قوانني أخرى ال تســتند إىل

وأن اســتمرار العمل هبذا ال ّنص ّ
ومنطقيةّ ،
يشكل
ربرات عادلة
رشعية دســتور ّية أو
قانونية أو م ّ
ّ
ّ
ّ
األسايس،
صورة واضحة ملبدأ إنكار العدالة ،ومساســ ًا بحقوق األفراد املحمية بنصوص القانون
ّ
اجلزائية العادلة املنصوص عليها
واعتداء عىل مبدأ املســاواة ،وإجحاف ًا بمعايري العدالة للمحاكمة
ّ
اجلزائية رقم ( )3لسنة  2001وتعديالته)(  (   .
بقانون اإلجراءات
ّ

اجلزائي جيب ّ
أسســت بحكمها هذا إىل ّ
أن
أن القضاء
وعليه تكون املحكمة الدســتور ّية العليا قد ّ
ّ

ين بام يتع ّلق بضامنات
يكون عىل درجتني ،وهنا يثور ســؤال هل من فرق بني القضاء
اجلزائي واملد ّ
ّ
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القانونية خصوص ًا ّ
أن مبدأ ال ّتقايض عىل درجتني هو
ومعايري املحاكمة العادلة واملساواة بني املراكز
ّ
مبدأ عام وطاغي بشكل واسع يف القضاء املدين الفلسطيني.
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يف الدّ عوى ّ
يتبي لنا ّ
أن املحكمة قد بنت حت ّقق رشط املصلحة للجهة املدّ عية بحقها
التعليق ّ
حمل ّ

املادة ()54من القرار بقانون رقم ( )41لسنة 2020
يف طعنها
ّ
الدســتوري يف الفقرة ( )3من ّ
القانونيــة يف ال ّتقايض عىل درجتني حيث جاء يف حكمها « لتعارضها
بمبدأ املســاواة يف املراكز
ّ

وتناقضها وخمالفتها مقاصــد وحكمة املرشّ ع بال ّتقايض أمام املحاكــم اإلدار ّية عىل درجتني،
الدستوري
واحلق
القانونية ،ولعدم إتاحة الفرصة
وملبدأ املساواة بني املتقاضني يف ذات املراكز
ّ
ّ
ّ

الدستوري للمتقاضني
احلق
جلميع املتقاضني الذين هلم دعاوى إدار ّية وقت نفاذ القانون ذات ّ
ّ

السياق
الذين سيتم نظر طعوهنم اإلدار ّية عند تعيني أعضاء املحكمة اإلدار ّية العليا  ،)..وهذا ّ

وترشيعي
دستوري
اإلداري عىل درجتني استحقاق
للمحكمة قادها إىل نتيجة اعتبار ال ّتقايض
ّ
ّ
ّ
حيث توص ّلت بحكمها ّ
حمل ال ّتعليق إىل (وبالتايل ّ
شــخصية مبارشة من
فإن املدّ عية هلا مصلحة
ّ

ّ
حق ال ّتقايض عىل درجتني أمام املحاكم
نص الفقرة  ...التي حرمتها من ّ
الضر الذي حلق هبا من ّ

املادة ( )6من هذا القرار بقانون يف الطعون اإلدار ّية ذات األرقام  ...باعتبار أنّه
اإلدار ّية سند ًا إىل ّ
جيب تطبيق أحكام القرار بقانون املذكور يف مجيع أحكامه بشــكل ك ّ
يل وغري جمزئ دون استثناء

وترشيعي).
دستوري
كاستحقاق
ّ
ّ

وإىل جانب ما سبق ويف ذات السياق فإنّنا نخلص أيض ًا إىل أنّه

فإن ال ّتقايض عىل درجتني ليس ً
الفلسطينية ّ
مبدأ دستور ّي ًا بل هو
 .1وفق ًا للمنظومة الدستور ّية
ّ
اإلداري،
قضائي عام يف اإلجراءات ،يدعم املصلحة العليا للعدالة وحسني سريها
مبدأ
ّ
ّ

األسايس
وال يمكن ارتقاء هذا املبدأ إىل درجة الدســتور ّية ّإل بتعديل رصيح يف القانون
ّ

نص رصاحة عىل
يمنحه هذه الدرجة ،كام جرى يف ال ّتعديل عىل الدســتور األرد ّ
ين الذي ّ
إداري عىل درجتني(  (   .
إنشاء قضاء
ّ

قانوني ًا دستور ّي ًا بالنتيجة وليس باألصل ،استناد ًا
اإلداري عىل درجتني أصبح ح ّق ًا
 .2القضاء
ّ
ّ

نص املرشّ ع يف املا ّدة ()1/6
لصالحية املرشع يف تنظيم احلقّ
ّ
الدستوري يف ال ّتقايض حيث ّ
ّ

األردين لعام  1952وتعديالته لتنص عىل (تعني
الدستوري
 130يف عام  2011تم تعديل املا ّدة ( )100من
ّ
ّ
مجيع املحاكم ودرجاهتا وأقسامها واختصاصاهتا وكيفية إدارهتا بقانون خاص عىل ان ينص هذا القانون
إداري عىل درجتني) ،متوفر عىل املوقع االلكرتوين https://www.constitutepro� :
عىل إنشاء قضاء
ّ
 ، ject.org/constitution/Jordan_2011.pdf?lang=arتاريخ الزيارة 2022/1/21
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(تكون
نصت عىل
من القرار بقانون رقم ( )41لسنة  2020بشأن املحاكم اإلدار ّية التي ّ
ّ
املحاكم اإلدار ّية عىل درجتني :أ_ املحكمة اإلدار ّية .ب_ املحكمة اإلداري ّة العليا).

 .3حاولت املحكمة جاهدة يف حكمها ّ
اإلداري عىل درجتني
حمل ال ّتعليق بربط مبدأ ال ّتقايض
ّ
القانونية يف بعض عباراهتا وسياقات حكمها ،ارتباطا بحكم املا ّدة
بمبدأ املساواة يف املراكز
ّ

( )6من القرار بقانون رقم ( )41لسنة  ،2020ولكن هذا الربط مل يأخذ ح ّقه يف ال ّتسبيب
الكايف والشايف لتأسيس صحة النتيجة التي توصلت إليها املحكمة هبذا اجلانب ،وإذا سلمنا

اإلداري عىل درجتني ،إىل جانب
فرض ًا بصحة هذا الربط وكفايته لتأســس مبدأ ال ّتقايض
ّ

الربط الذي قدمه سياق قرار املحكمة يف حكمها يف ّ
الدستوري رقم
الطعن
ّ
تسليمنا بصحة ّ

اجلزائي عىل درجتني
أسس إىل وجوب أن يكون ال ّتقايض يف القضاء
( )2019/19الذي ّ
ّ
الدستوري.
القانونية
ارتباط ًا بمبدأ املساواة يف املراكز
ّ
ّ

 .4وارتباطا بذات السياق وحيث إنّنا خلصنا إىل ّ
الفلسطيني مبني عىل مبدأ
ين
أن ال ّتقايض املد ّ
ّ
ين خاص،
ال ّتقايض عىل درجتني بشكل عام ّإل يف حاالت
استثنائية نادرة جد ًا بنص قانو ّ
ّ

القانونية متساوية داخل القضاء املدين ومثال ذلك ّ
وحيث ّ
ين
إن املراكز
أن مركز املدّ عي املد ّ
ّ

ين بمبلغ ( )1000دينار ،وهو ما
بمبلغ ( )2000دينار ال خيتلف عــن مركز املدّ عي املد ّ

القانونية،
يعني يف سياق أحكام املحكمة الصادرة واملرتكزة عىل مبدأ املساواة يف املراكز
ّ
فقهي ًا» بعدم دستور ّية املا ّدة ( )39من قانون أصول املحاكامت
إىل
إمكانية القول « نظر ّي ًا و ّ
ّ

ين جيعل من
نص يف القضاء املد ّ
املدنية والتجار ّية رقم ( )1لســنة  2001وتعديالته ّ
وأي ّ
ّ

قطعي ًا وغري قابل لالستئناف لدرجة ثانية.
ال ّتقايض بالدرجة األوىل
ّ
واســتكام ً
ال عىل ذلك فإنّه يمكن القول ّ
إن قرارات املحكمة يف سياق قراءهتا ملبدأ املساواة يف

اإلداري (وأيض ًا يف القضاء
اجلزائي وبالقضاء
القانونية حتظــر عىل املرشّ ع يف القضاء
املراكز
ّ
ّ
ّ
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ين بالنتيجة املفرتضة من خالل دراســتنا) تقييد القضــاء بدرجة واحدة ،وهو ما وضع
املد ّ

وجلية تتمثّل (إذا
وإشكالية واضحة
املحكمة الدستور ّية العليا يف سياق حكمها أمام سؤال
ّ
ّ

واإلداري واملدينّ،
اجلزائي
القانونية ارتباط ًا بمبدأ املساواة متساوية يف القضاء
كانت املراكز
ّ
ّ
ّ

الدســتوري؟؟) وهو ما غري برأينا مسار تسبيب
فلامذا ال تتســاوى بذات املبدأ امام القضاء
ّ

ين لسياق احلكم إىل حماولة املحكمة للجوء إىل مرتكزات أخرى متثّلت باإلغفال
واملرتكز القانو ّ
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الترشيعية وهو
الرقابة الدستور ّية عىل املالءمة
والعوار والنقص
ّ
الترشيعي لتدخل يف نظر ّية ّ
ّ

ما سندرسه يف العنوان التايل.

الترشيعي
صالحية املحكمة الدستور ّية يف رقابة املالءمة واإلغفال
ثاني ُا:
ّ
ّ
الترشيعي بأنّه ّ
كلي ًا
ســلبي ًا من اختصاصه
(اتاذ املرشّ ع موقف ًا
عرف اإلغفال
ّ
الدســتوري فلم يامرسه ّ
ّ
ُي ّ
ّ
معينة)(  (    ،وال ّ
شــك ّ
الترشيعي أحد فروع
أن رقابة االغفال
معينة أو ألســباب ّ
جزئي ًا يف حاالت ّ
أو ّ
ّ

أن ّ
الرقابة عىل دســتور ّية القوانني ،عىل اعتبار ّ
كل خمالفة للدّ ســتور سواء أكانت عمد ًا أو بدونه أو عن
ّ

يتعي منعها ،إىل جانب ضامن الدســتور للمواطنني احلامية الالزمة ّ
لكل حقّ أو حر ّية اعرتف هبا
إمهال ّ

يتعي إنفاذ هذه احلقوق واحلر ّيات العا ّمة بالطريقة التي تضمن االنتفاع
بجوانبها النظر ّية
والعملية ،ممّا ّ
ّ

واملوضوعية
الشكلية
هبا كام تصورها الدستور ،فعدم الدستور ّية هنا ال تتأتّى من خمالفة رصحية للقواعد
ّ
ّ

للدســتور ،بل تنصب ّ
ين بام جيعله مشــوب بعدم الدستور ّية لقصوره
عم أغفله املرشّ ع يف ال ّنص القانو ّ

باحلساسة والدقيقة فاألصل ّ
الرقابة الدستور ّية
الرقابة
ّ
أن ّ
عن حتقيق مقاصد الدســتور ،وت ّتصف هذه ّ

الدستوري برقابته عىل
يمس القايض
عىل الترشيعات هي رقابة
ّ
قانونية وليست رقابة مالئمة بحيث ال ّ
ّ
الترشيعي(  (   .
السلطة
الترشيعي
اإلغفال
السلطة التقدير ّية للمرشّ ع ،أو ينتحل دور ّ
بصالحيات ّ
ّ
ّ
ّ

القانونية
ين وضامن استقرار املراكز
وتســتمد املحكمة رقابتها يف هذا اجلانب من فكرة اآلمن القانو ّ
ّ
ين الالزم ّ
لكل ما يصدر عنها من ترشيعات
املختلفة ،وضامن مراعاة املرشّ ع للوضوح واليقني القانو ّ

مقوماهتا ونواهتا أو يف بعض أطرافها وجوانبها أو بشكل حيدّ من
بعيد ًا عن القصور سواء يف جوهر ّ
فعاليتهــا املطلوبة وتكاملها وترابط أجزائها(  (    ،خصوصا إذا تع ّلق ال ّترشيع يف حقوق وحر ّيات
ّ

أساسية كفلها الدّ ســتور رصاحة ،فإذا امتنع املرشّ ع عن تنظيمها من خالل ال ّترشيعات ،أو ّ
نظمها
ّ

الترشيعي نموذجا ،جملة العلوم
للمرشع ،االغفال
 131د .عبد الرمحن عزاوي ،الرقابة عىل السلوك السلبي ّ
ّ
القانون ّية واإلدار ّية والسياسية ،كلية احلقوق والعلوم السياس ّية ،جامعة أبو بكر بلقايد -تلمسان ،-نرش
أبن خلدون ،اجلزائر ،2010 ،ص .87

للرقابة الدستور ّية يف حالة االغفال
السلطة التقدير ّية ّ
 132د .فواز حممد صقر اخلرينج ،مدى رشع ّية ّ
الترشيعي ،املجلة القانون ّية ،مقالة  ،3جملد  ،8العدد  ،14كلية احلقوق ،جامعة القاهرة ،صيف
ّ
وخريف  ،2020ص 4922

الرقابة عىل دستور ّية القوانني يف مالحمها الرئيسية ،مركز رينيه – جان ديون للقانون
 133د .عوض املرّ ،
والتنمية ،2003 ،ص .1422
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فعالية املوضوع ّ
حمل ال ّتنظيم كان
بصــورة قارصة بإغفال تنظيم أحد جوانبها ممّا يؤدي إىل احلد من ّ
ذلك إخال ً
ال ّ
السلطة
بالضامنات الدستور ّية هلذه احلقوق واحلر ّيات ،فاالنحراف
الترشيعي يدور مع ّ
ّ
الصالح العام
التقدير ّية للمرشّ ع ،نحو عيب قصدي يصيب غاية مصدر القانون فينحرف بغايته عن ّ

لتحقيق أغراض ذاتية ،تكون يف الغالب غري مرشوعة(  (   .

الواقعية
الفرنيس وعىل هنجه املحكمة الدستور ّية العليا املرص ّية عىل احلقيقة
وقد استقر جملس الدولة
ّ
ّ
البي
بالرقابة عىل املالءمة كرقابة
مرشوعية وليست مالئمة مبارشة(  (    ،باالستناد إىل فكرة اخلطأ ّ
ّ

املوضوعيةّ ،
الرقابة استناد ًا هلذه الفكرة
يف ال ّتقدير كعيب مســتقل من عيوب عدم الدستور ّية
ّ
وأن ّ

تطور ًا يف رقابة الدستور ّية عىل ركن السبب يف الترشيع(  (    ،وقد جاء يف أحكامها ( ...قضاء
متثّل
ّ
تتنصل من اختصاص ُأنيط
املحكمة الدستور ّية قد جرى عىل أنّه ال جيوز للمحكمة الدستور ّية أن ّ

هبا وفق ًا للدستور والقانون ،وال أن ختوض وبالقدر ذاته يف اختصاص ليس هلا ،ذلك أن ختليها عن
واليتها أو جماوزهتا لتخومها ،ممتنعان من الناحية الدستور ّية ،وعليها بالتايل إال ترتخص يف الفصل

تتنح عنها أو تســقطها ،أو تتجاوز حدود
فيام يدخل يف اختصاصها من املســائل الدســتور ّية ،ال َ
املقرر هلا ،بل يكون تصديقها لتلك املسائل يف نطاق ما ُأنيط هبا من اختصاص)(  (   .
االختصاص ّ
وعليه ّ
الســلبي للمرشّ ع والتي تقع يف ثالث صور
فإن رقابة املالءمة تقع يف حاالت االختصاص
ّ
رئيسية وهي(  (   :
ّ
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الترشيعية عن
السلطة
الصورة األوىل :حالة التســلب من االختصاص
الترشيعي :وذلك عندما تتخىل ّ
ّ
ّ
اختصاصها لغريها ،أو ترتكه لسلطة غريها متارسه نيابة عنها سواء كان ختليها عن ذلك ناتج عن تنازل

منها عن اختصاصها لغريها ليامرسه نيابة عنها ،أو هتاون ًا فيه وسواء كان ذلك عن قصد أو خطأ يف تقدير
اإلحالة أو ال ّتفويض أو ضوابطها ،فنكون أمام خمالفة قواعد االختصاص املحدّ دة بالدستور.

إجيابية
الترشيعي :ويتح ّقق ذلك عندما يتدخل املرشّ ع بشــكل أكثر
الصورة الثانية :حالة اإلغفال
ّ
ّ

ترشيعية ما ويغفل عن تنظيم بعض جوانبها بقصد أو غري قصد كام ّبيناه سابق ًا بشكل
لتنظيم مسألة
ّ
ين هنا خمالفة فكرة سمو الدستور.
مفصل ،واألساس القانو ّ
ّ

الترشيعية أو تراخيها عن التدخل
الســلطة
الصــورة الثالثة :حالة االمتناع
الترشيعي :وهو امتناع ّ
ّ
ّ
كلية دون تنظيم ،فنكون
لتنظيم مسألة ما ،عمد ًا أو سهو ًا أو لغري ذلك ،فيبقى األمر مرتوك ًا بصورة ّ

أمام سكوت عن ممارسة االختصاص دون تركه.

وبإســقاط ما سبق عىل الدّ عوى الدستور ّية ّ
يتبي ّ
أن الفقرتني ( 2و )3من املا ّدة ()54
حمل ال ّتعليق ّ

الترشيعي واخلطأ ففي الوقت الذي
من القرار بقانون رقم  )41لســنة  2020قد اعرتامها اإلغفال
ّ
مل يقــدم املرشّ ع يف الفقرة ( )2معاجلة وتنظيم متكامل وســليم لتشــكيلة هيئة ال ّتقايض للمحكمة

اإلدار ّية بدرجتيها بواســطة املحكمة املؤ ّقتة (املحكمة العليا /حمكمة ال ّنقض ) ،جاءت الفقرة ()3

ترشيعي وتناقض مع الفقرة ( )1من ذات املا ّدة التي اكدت عىل تويل املحكمة العليا/
بعوار وخطأ
ّ

حمكمة ال ّنقض مجيع مهام املحاكم اإلدار ّية مؤقت ًا إىل حني االنتهاء من تشكيل املحاكم اإلدار ّية وبام

الفلســطيني املؤقت لسنة  2003وتعديالته،
األسايس
نص املا ّدة ( )95من القانون
ينســجم مع ّ
ّ
ّ

اإلداري يكون عىل درجتني،
واملا ّدة ( )6من قانون ( )41لســنة  2020التي ّأكدت عىل ال ّتقايض
ّ

اإلداري عىل
وهذا العوار وال ّتناقض كان عن قصد من املرشّ ع الذي ذهبت نيته إىل أن يبقى القضاء
ّ

درجة واحدة إىل حني االنتهاء من تشكيل املحاكم اإلدار ّية(  (   ّ ،إل ّ
أن هذه الغاية مل تكن منسجمة

اإلداري عىل درجتني
أسسه من حقّ ومبدأ بال ّتقايض
ّ
مع سياق قانون تشكيل املحاكم اإلدار ّية وما ّ
املرشع اللبناين هذا النهج من خالل تعديالته يف عام  2000عىل نظام جملس شورى الدولة جلهة
 139سلك ّ
عمل القضاء اإلداري عىل درجتني ،وقد تم تعليق نفاذ هذا املبدأ اىل حني تشكيل توفر اإلمكانات
القضائي وتوفري القضاة اإلداريني يف الدرجة الثانية ،وهو ما أبقى عىل حاهلا لسنوات
لتشكيل اجلهاز
ّ
ّ
القانوين ومبدأ التقايض عىل درجتني ،للتوسع انظر .عيل مراد،
طويلة يف انتهاك صارح وحقيقي للنص
ّ
حق التقايض عىل درجتني يف القضاء اإلداري ،مرجع سابق.
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األسايس
صالحيات املحاكم اإلدار ّية انسجام ًا مع القانون
ومنح املحكمة العليا  /حمكمة ال ّنقض
ّ
ّ
اإلداري بدرجتيه (املحكمة اإلدار ّية واملحكمة
بام يعني أنّه عىل املحكمة العليا أيض ًا أن تبارش القضاء
ّ
اإلدار ّية العليا) بالوضع االنتقايل.

ويف هذا البيان ّ
الترشيعي
فإن املحكمة الدســتور ّية العليا تكون قد خلطت بــن مفاهيم اإلغفال
ّ
واالمتناع والقصور دون إســقاطها بشــكل دقيق عىل أحكام فقرات املا ّدة ( ،)54كام ّأنا مل تكن

القانونية للمتقاضنيّ ،إل ّ
أن هذا الربط كان غايته التمهيد
بحاجة إىل ربطها بمبدأ املســاواة باملراكز
ّ

جعي حلالة عدم الدســتور ّية للفقرة ( )3من املا ّدة ( )54بام يتيح للمتقاضني حقّ
حلكمها باألثر ّ
الر ّ
االستئناف منذ تاريخ رسيان القرار بقانون وهو ما سنتناوله يف املحور األخري من هذه الدراسة.

جعي
الر ّ
املطلب الثالث :حج ّية حكم املحكمة الدستور ّية وأثره ّ
احلجية املطلقة وهي ملزمة جلميع سلطات الدولة وملحاكمها
أحكام املحكمة الدستور ّية العليا هلا
ّ

باحلجية(  (    ،فحكم
بأنواعها ودرجاهتا وللكافة(  (   ،وجيمع الفقه والقضاء عىل هذا املضمون
ّ
هنائية ،ويعترب
املحكمة يؤدي إىل إهناء ال ّنزاع حول دستور ّية القانون أو الالئحة مرة واحدة وبصفة ّ
الزمني لتنفيذ حكم املحكمة الدســتور ّية
حمظــور ال ّتطبيق دون الغاءه(  (    ،وما هيمنا هنا ال ّنطاق
ّ

القانونية السابقة
رجعي عىل العالقات واملراكز
الترشيعي وما إذا كان يرسي بأثر
بعدم دســتور ّية
ّ
ّ
ّ

عىل صدور احلكم ،أم ّ
أن احلكم بعدم الدســتور ّية يرسي فقط عىل العالقات أو املراكز التي تنشــأ
الدستوري بني الدول بشأن حتديد التاريخ
بعد صدور هذا احلكم ،وقد اختلفت ّاتاهات القضاء
ّ
الذي متتد إليه آثار احلكم بعدم الدستور ّية إىل ثالث ّاتاهات(  (   :

الترشيعي الذي يرتد إىل
جعي للحكم بعدم دســتور ّية ال ّنص
االجتاه ا ّالول :يأخذ بقاعدة األثر ّ
ّ
الر ّ
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تاريخ صدور ال ّنص املحكوم بعدم دســتور ّيته ،عىل اعتبار ّ
أن هذا احلكم ُيعدّ كاشــف ًا لعيب عدم
الدستور ّية ال منشئ له ،ومن الدول التي تأخذ هبذا املذهب الكويت وايطاليا واملانيا والربتغال.

الفوري املبارش للحكم بعدم الدستور ّية ،عىل اعتبار ّ
أن هذا احلكم
االجتاه الثاين :يأخذ بقاعدة األثر
ّ

الترشيعي املطعون فيه من تاريخ صدور هذا احلكم ،ومن الدول
وملغي ًا لل ّنص
ُيعد منشئ هلذا العيب
ّ
ّ
التي تأخذ هبذا املذهب البحرين وفرنسا واليونان وتركيا.

جعي للحكم بعدم الدســتور ّية ،وذلك عندما
االجتاه الثالث :يدمج بني قاعديت األثر املبارش ّ
والر ّ

وينص عىل
ينص املرشّ ع عىل رسيان احلكم الصادر عن املحكمة الدستور ّية بأثر مبارش كأصل عام،
ّ

رجعي يف حاالت معينة كاستثناء عىل األصل العام ،ومن
رسيان حكم املحكمة الدســتور ّية بأثر
ّ
الدول التي تأخذ هبذا املذهب األردن وفلسطني ومرص.

الفقهي يف هذا اجلانب ّإل ّأن الراي الغالب يف تكييف حكم املحكمة بعدم دستور ّية
وبالرغم من االختالف
ّ
ّ
الترشيعي أنّه ُيعدّ كاشف ًا وليس منشئ ًا ،فدور املحكمة هنا يقترص عىل كشف عدم اتّساق ال ّنص ّ
حمل
ال ّنص
ّ

ّ
رجعية احلكم الصادر يف الدّ عوى الدستور ّية إىل
الطعن مع املبادئ الدستور ّية ،األمر الذي يعني أن تعود
ّ
حمل ّ
حلظة صدور الترشيع ّ
رجعي يرتد إىل حلظة صدوره ،وذلك باالســتناد إىل
الطعن ،لتنعدم قيمته بأثر
ّ

ّ
أن العدالــة ال يمكن أن تتح ّقق ّإل بإصالح األخطــاء التي ترتّبت عىل تطبيق الترشيع املخالف ألحكام
الدســتور وإهدار مجيع اآلثار التي ترتّبت عىل تطبيقه من تاريخ العمل به ،دون االحتجاج باملشــكالت

التي يمكن أن تتو ّلد من أعامل الطبيعة الكاشفة للحكم بعدم الدستور ّية(  (   .

املرصي يف هذا اجلانب يمكن تلخيصه بالنقاط التالية:
الدستوري
تطور القضاء
ّ
ّ
وبال ّنظر إىل ّ

 .1ما قبل تاريخ إصدار قانون املحكمة الدســتور ّية العليا رقم ( )168لسنة  ،1998كانت

نص يف قانون أو الئحة عدم
تنص عىل إنّه (يرتتّب عىل احلكم بعدم دستور ّية ّ
املا ّدة (ّ )3/49

جواز تطبيقه من اليوم التايل لنرش احلكم) ولكن املحكمة استقرت يف حينة عىل تفسري هذه

جعي لألحكام الصادرة بعدم الدستور ّية فقط دون
الفقرة تفسري ًا يؤكد اعتناقها لألثر ّ
الر ّ
األحكام الصادرة برفض الدّ عوى ،وقد كان هذا ال ّنص مدار سجال فقهي واسع(  (   .

 144أمحد ابو صبح ،املرجع السابق ،ص 14

الدستوري ألثر وحجية حكم املحكمة الدستور ّية العليا ،جملة
 145د .رجب حسن عبد الكريم ،اإلطار
ّ
الدراسات القانون ّية واالقتصاد ّية ،بدون تاريخ نرش ،ص .24
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تم تعديل املا ّدة ( )3/49بإضافة فقرة
 .2بعد صدور القرار بقانون رقم ( )168لسنة ّ 1998
جديدة تنص( :ويرتتّب عىل احلكم بعدم دســتور ّية نص يف قانون ،أو الئحة عدم جواز

تطبيقه من اليوم التايل لنرش احلكم ،ما مل حيدّ د احلكم لذلك تارخي ًا آخر عىل أن احلكم بعدم
نص رضيبي ال يكون له يف مجيع األحــوال إال أثر مبارش ،وذلك دون إخالل
دســتور ّية ّ

باســتفادة املدّ عي من احلكم الصادر بعدم دســتور ّية هذا ال ّنص) ،وهذا التعديل زاد من
رجعي ًا(  (    ،إىل جانب
صالحية حكم املحكمة برتتيب أثر ًا مبارش ًا أم
حدة اخلالف حول
ّ
ّ

ما منحه من سلطة تقدير ّية كبرية للمحكمة يف حتديد تاريخ رسيان حكمها الصادر سواء

رجعي أو مستقب ّ
زمنية أبعد من تاريخ
بأثر
يل بجواز تراخي تنفيذ احلكم يف املستقبل لفرتة ّ
ّ

االيضاحية للقانون ّ
أن املقصود هو ختويل املحكمة سلطة
نرش احلكم ،وقد ّأكدت املذكرة
ّ

رجعي ال يمتد إىل املايض حلكمها عىل ضوء ّ
الظروف اخلاصة التي ت ّتصل
تقريــر أثر غري
ّ

ببعض الدّ عاوى الدستور ّية التي تنظرها بمراعاة العنارص املحيطة هبا وقدر اخلطورة التي

تالزمها ،وهكذا يمكــن للمحكمة مراعاة ّ
الظروف التي ت ّتصل بتنفيذ احلكم واخلطورة
النامجة عنه(  (   .

يتبي أنّه ال يرســم بنص رصيح للمحكمة
وبالرجوع إىل قانون املحكمة الدســتور ّية لعام ّ 2006
ّ

قررت
جعي لعدم دستور ّية ال ّنص
الترشيعي ،فاملا ّدة (ّ )2/41
نصت عىل أنّه (إذا ّ
باحلكم بال ّتنفيذ ّ
ّ
الر ّ
املحكمة ّ
جزئي ًا مشوب بعيب عدم الدستور ّية ،توضح ذلك بقرار
كلي ًا أو ّ
أن ال ّنص موضوع املراجعة ّ

تقرر عدم دستور ّيته يعترب يف حدود قرار املحكمة
مع ّلل يرسم حدود عدم الدستور ّية ،وال ّنص الذي ّ

حمظور ال ّتطبيق) ،وعبارة (يرسم حدود عدم الدستور ّية) مبهمة احلدود والنطاق حيث ّ
إن دالالهتا

الترشيعي،
الزمنية لتنفيذ حكمها بعدم دستور ّية ال ّنص
صالحية املحكمة يف رسم احلدود
تشــمل
ّ
ّ
ّ

بالرغم من ّ
اجلزائي حيث
أن الفقرة ( )3من ذات املا ّدة نجدها أوردت استثناء خاص يف حالة ال ّنص
ّ
ّ
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جزائي تعترب األحكام التي صدرت باإلدانة
بنص
نصت (إذا كان احلكم بعدم الدســتور ّية متع ّلق ًا ّ
ّ
ّ

استناد ًا إىل ذلك ال ّنص حمظورة ال ّتطبيق ،ويقوم رئيس املحكمة بتبليغ النائب العام باحلكم فور النطق
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ين الالزم) ،بام يعني ّ
أن مجيع األحكام التي صدرت باإلدانة استناد ًا لل ّنص
به إلجراء املقتىض القانو ّ
الذي حكمت املحكمة بعدم دستور ّيته تعترب كأن مل تكن ح ّتى لو كانت هنائية.

ّ
يتبي ّأنا تقيض بوجود األثر
للمذكرة
وبالرجوع
االيضاحية لقانون املحكمة الدســتور ّية العليــا ّ
ّ
ّ
جعي للحكم ،وبالتايل ّ
فإن ما ورد يف املذكرة اإليضاحي ّة للقانون هو الذي ي ّتفق مع طبيعة األحكام
ّ
الر ّ
القضائية وكوهنا كاشفة وليست منشئةّ ،
حتمية لطبيعتها الكاشفة(  (   .
جعي نتيجة
ّ
ّ
وأن األثر ّ
الر ّ

يتبي ّأنا قد سلكت بأحكامها أكثر
وبالرجوع إىل قرارات املحكمة الدســتور ّية العليا
الفلسطينية ّ
ّ
ّ

نصت عىل ال ّتنفيذ
لصالحياهتا
من ّاتاه وفق ًا
القانونية التي ّبيناها أعاله ،ففي بعض األحكام نجدها ّ
ّ
ّ

الترشيعي فقط،
بالسكوت من خالل احلكم بعدم دستور ّية ا ّلنص
جعي ويف أحكام أخرى اكتفت ّ
ّ
ّ
الر ّ

ففي القضية رقم ( )5لســنة  2005واملتع ّلقة ّ
القضائية رقم
السلطة
بالطعن بعدم دستور ّية قانون ّ
ّ
( )15لســنة  ،2005حكمت املحكمة بعدم دســتور ّيته واعتباره كأن مل يكن ،وكذلك يف القضية

الترشيعي يف جلســته بتاريخ
رقــم ( )1لســنة  2006واملتع ّلقة باإلجراءات التي ّاتذها املجلس
ّ
 ،2006   (  (/3/6وكذلك احلال يف الدّ عوى ّ
حمل ال ّتعليق حيث حكمت بعدم دستور ّية الفقرة

( )3من املا ّدة ( )54من تاريخ نرش القرار بقانون رقم ( )41لسنة  2020بشأن املحاكم اإلدار ّية ،
أي من تاريخ .2021/1/11
ّ

الترشيعي
صالحياهتا يف رسم حدود عدم الدستور ّية لل ّنص
وعليه تكون املحكمة قد اســتخدمت
ّ
ّ
وأن حكمها ال ّ
حمل ّ
املطعون بعدم دستور ّية يف قرارها بالدّ عوى ّ
الطعنّ ،
يشكل خروج ًا عن قواعد

بالرغم من ّ
أن قرارها املاثل
الدســتوري
اختصاصها وفق ًا ملا هو مســتقر يف القضاء
ّ
الفلســطيني ّ ،
ّ

رجعي خصوص ًا ما يتع ّلق باملراكز
يطرح مجلة واســعة من ال ّتساؤالت التي تتع ّلق بآلية تنفيذه بأثر
ّ

اإلجرائي املتع ّلق باملدد االستئنافية
القانونية التي
استقرت أو التي انتهت وانقضت إىل جانب الشقّ
ّ
ّ
ّ
نصت املا ّدة ( )39من
حلقّ األطراف يف الدعاوى التي صدر هبا أحكام إدار ّية يف اســتئنافها حيث ّ

القرار بقانون رقم ( )41لســنة ( 2020يقدم ّ
الطعن إىل املحكمة اإلدار ّية العليا خالل ثالثني يوم ًا
الدستوري ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية،
 148شعبان رمضان ،الوسيط يف األنظمة السياس ّية والقانون
ّ
القاهرة ،2009 ،ص .496

 149أسامة دراج ،الرقابة عىل دستورية القوانني يف فلسطني ،املجلة األكاديم ّية للبحوث القانون ّية والسياس ّية،
املجلد  ،4العدد  ،2020 ،1ص .94
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مــن اليوم التايل لتاريخ إصدار املحكمة اإلدار ّية احلكم إذا كان حضور ّي ًا ،ومن اليوم التايل لتاريخ
تبليغه إذا كان حضور ّي ًا اعتبار ّي ًا).

ويف ّ
صالحية
ينص قانون املحكمة الدســتور ّية بوضوح أكثر عىل
ظل ذلك نــرى برضورة أن ّ
ّ

الزمني لتنفيذ أحكامهــا ،إىل جانب تنظيم معايري
املحكمة الدســتور ّية العليا يف حتديد األثــر
ّ

موضوعية وشــ ّفافة لســلطة املحكمة يف هذا اجلانب بحيث ال يتم ال ّتعســف يف استخدام هذه
ّ
القانونية املستقرة
الســلطة ،حيث أثار قرار املحكمة انتقادات واسعة بعدم موازنتها بني املراكز
ّ
ّ

بني املتقاضني يف حكمها ّ
حمل ال ّتعليق.

النتائج والتوصيات
خلص تعليقنا عىل قرار املحكمة الدســتور ّية العليا رقم ( )10لســنة  2021إىل مجلة من النتائج
وال ّتوصيات والتي نجملها بالنقاط التالية:

الترشيعي الذي بات راسخ ًا
 يســهم قرار املحكمة يف ترســيخ مبدأ الرقابة عىل اإلغفالّ
السلطة
ومستقر ًا يف القضاء
ّ
الدستوري املقارن بوصفه أداة من أدوات رقابة املحكمة عىل ّ

التقدير ّية للمرشّ ع يف تنظيم احلقوق عىل الصورة األوىف هلا دون إخالل بضامناهتا او قصور
ينتقص فاعليته

القانونية الالزمة للوصل
 أخطأت املحكمة يف منهجها يف تسبيب قرارها وبناء مرتكزاهتاّ
القانونية واحلق يف ال ّتقايض عىل درجتني
إىل النتيجة باخللط بني مبدأ املســاواة يف املراكز
ّ

الترشيعي وغريها مــن املرتكزات وكانت املحكمة يف غنى عن هذا
واإلغفال وال ّنقص
ّ
اخللط غري املنســجم للوصول إىل النتيجة السليمة يف عدم دستور ّية الفقرة ( )3من املا ّدة

( )54من القرار بقانون بشأن املحاكم اإلدار ّية.
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 ّإن عدم دســتور ّية الفقرة ( )3من املا ّدة ( )54من القرار بقانون بشــأن املحاكم اإلدار ّية
الترشيعي من حيث تناقض الفقرة الرصيح
يستند بشكل واضح ومبارش إىل العوار واخلطأ
ّ
والواضــح مع الفقرة ( )1من ذات املا ّدة واملا ّدة ( )6من ذات القانون ،يف حني ال خمالفة

األسايس
دستوري ّة من حيث األساس بني الفقرة ( )3حمل الطعن واملا ّدة ( )95من القانون
ّ
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حيث ّ
إن الفقرة ( )1من ذات املا ّدة ّأكدت عىل تويل املحكمة العليا /حمكمة النقض مؤقت ًا

بصفتها حمكمة إدار ّية مجيع اختصاصات املحكمة اإلدار ّية حلني تشكيل املحاكم اإلدار ّية،

يف حــن ّ
الترشيعي أصاب الفقرة ( )2من املا ّدة ( )54وليس الفقرة
أن النقص واالغفال
ّ

آلية تشكيل
( )3حمل الطعن
ّ
الدستوري ،حيث مل تقدّ م الفقرة ( )2بيان أحكام متكاملة يف ّ
اإلداري،
هيئة (أ_ املحكمة اإلدار ّية .ب_ املحكمة اإلدار ّية العليا) كدرجتني يف ال ّتقايض
ّ

بل اكتفت الفقرة بال ّنص عىل (تنعقد املحكمة العليا /حمكمة النقض بصفتها حمكمة إدار ّية

برئاســة رئيس املحكمة العليا /حمكمة النقض وعضوية اثنني من قضاهتا ،وعند غياب
الرئيس يرأسها القايض األقدم يف اهليئة)

وحجيته عىل املرشع تعديل الفقرة ()2
 انسجام ًا مع نتيجة قرار املحكمة الدستور ّية العلياّ
آلية تشكيل املحكمة
من املا ّدة ( )54من القرار بقانون بشــأن املحاكم اإلدار ّية بتوضيح ّ
االدار ّية بدرجتيها سواء كان من خالل تويل املحكمة العليا /حمكمة النقض بصفتها حمكمة

إدار ّية الختصاصات املحكمة اإلدار ّية بدرجتيها أو املبارشة بتشكيل حماكم إدار ّية بشكل
رئييس ،وإلغاء هذا احلكم االنتقايل.

 -جانبت املحكمــة الصواب بمنح قرارها أثر ًا رجعي ًّا من تاريخ رسيان القرار بقانون رقم

ربغم ّ
أن قرار املحكمة بعدم الدستور ّية هو قرار كاشف وليس منشئ ًا
( )41لسنة  2020فال ّ

بام يعني ّ
القانونية يوجب
رجعــي ،إال أن مبدأ محاية املراكز
أن الفقرة غري دســتور ّية بأثر
ّ
ّ

رجعي ،بعد موازنة املحكمة لآلثار التي
أن يكون قرار املحكمة بأثر مبارش وليــس بأثر
ّ

رجعي حلكمها ،ومن الواضح ّ
أن هذا األمر هو ما أدخل
قد يســببها قرارها بتحديد أثر
ّ
قانونية –غري صحيحةّ -
متكنها من منح
املحكمة يف متاهة تسبيب قرارها لبناء مرتكزات
ّ

مبنية
قرارها األثر
الرجعي بشكل جعل من ســهام النقد احلا ّدة التي ّ
وجهت للمحكمة ّ
ّ

الزمنية لفصلها يف الدعوى.
موضوعية ارتباط ًا بالرسعة
عىل وقائع
ّ
ّ

الزمني
صالحية املحكمة يف حتديد األثر
 تعديل قانون املحكمة الدستور ّية العليا بتحديدّ
ّ
موضوعية وش ّفافة لسلطة املحكمة يف هذا اجلانب.
لتنفيذ أحكامها ،وبوضع معايري
ّ

 ّواملوضوعية واملناكفات
إن انحراف سلوك أعضاء املحكمة الدستور ّية عن مبادئ احلياد ّية
ّ
ساتية ينذر ّ
بمؤشات خطرية جد ًا عىل هيبة ودور املحكمة وأسس القضاء
السياسية
ّ
واملؤس ّ
ّ
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الدســتوري بصون احلقوق واحلر ّيات وضامن التزام ســلطات الدولة وأركاهنا باحرتام
ّ

قراراهتا.

الفلسطيني يف املستقبل بنص رصيح عىل اعتبار ال ّتقايض
 وتويص الدّ راسة بتضمني الدّ ستورّ
دستوري مستقر نظر ًا الرتباطه الوثيق بتحقق مبادئ العدالة واالنصاف
عىل درجتني مبدأ
ّ

القانونية الكاملة يف مراكز املتقاضني عىل اختالف أنواع القضايا ،وتقرير ًا عىل
واملســاواة
ّ

أي
ذلك نويص املرشّ ع
أي ترشيعات مستقبلة وتعديل ّ
الفلســطيني بتكريس هذا املبدأ يف ّ
ّ

ترشيعات حالية تنص عىل حتصني قرارات املحاكم بالدرجة األوىل.

القانونية
ســن ال ّترشيعات
رشيعي صاحب الوالية
 تفعيل املجلــس ال ّتاألصلية يف ّ
ّ
ّ
ّ
السليمة وجتديد ّ
الديمقراطية
العملية
عيات من خالل
وإعادة احلياة
السياسية ّ
ّ
ّ
الش ّ
ّ
املتكاملة ّ
والشــ ّفافة بام يضمن إرساء استقرار نظام الدولة بسلطاهتا الثالث ،وأخذ

املحكمة الدســتور ّية العليا دورها املطلوب واملتوازن يف ضامن احلقوق واحلر ّيات
وصون الدستور.
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املراجع واملصادر:
كتب:

الدســتوري ،دراسة مقارنة ،دار النهضة
 زكي حممد النجار ،فكرة الغلط البني يف القضاءّ
العربية.1997 ،

 ســعيد ابو عيل ،إشكالية الرؤىالفلسطينية يف تأســيس املحكمة الدستور ّية – الثوابت
ّ
واملتغريات( -قانون املحكمة بني مربرات التأجيل واجتهادات التعديل) الطبعة الثانية،
منشورات دار األمان ،الرباط ،بدون تاريخ نرش.

والقضائية ،دراسة مقارنة،
الترشيعية
 عادل الطبطبائي ،احلدود الدستور ّية بني السلطتنيّ
ّ
جملس النرش العلمي ،جامعة الكويت،2000 ،

 صربي الســنويس ،احلكم بعدم الدســتور ّية ،آثار احلكم بعدم الدستور ّية ،دار النهضةالعربية ،طبعة2018 ،

الترشيعي نموذج ًا،
السلبي للمرشع ،االغفال
 د .عبد الرمحن عزاوي ،الرقابة عىل السلوكّ
ّ
السياسية ،جامعة أبو
والسياســية ،كلية احلقوق والعلوم
القانونية واإلدار ّية
جملة العلوم
ّ
ّ
ّ
بكر بلقايد -تلمسان ،-نرش أبن خلدون ،اجلزائر,2010 ،

 د .عوض املر ،الرقابة عىل دستورية القوانني يف مالحمهاالرئيسية ،مركز رينيه – جان ديون
ّ
للقانون والتنمية2003 ،

الدستوري ،الطبعة األوىل ،دار
السياسية والقانون
 شــعبان رمضان ،الوسيط يف األنظمةّ
ّ
العربية ،القاهرة2009 ،
النهضة
ّ

الدستوري والنظام
الدستوري « املبادئ العامة للقانون
 حممد ابو زيد ،الوجيز يف القانونّ
ّ
املرصي» ،بدون طبعة ،القاهرة.2004 ،
الدستوري
ّ
ّ

 حممود أمحد زكي ،احلكم الصادر يف الدّ عوى الدســتور ّية آثاره وحجيته « دراسة مقارنة»يف ضوء أحكام املحكمة الدستور ّية العليا حتى ابريل  ،2003الطبعة األوىل ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2003 ،

 حممود مجال الدين ،إجراءات املنازعات اإلدار ّية يف دعوى إلغاء القرارات اإلدار ّية ،منشأةاملعارف2005 ،
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أبحاث ودراسات وأوراق تعليق عىل قرارات للمحكمة الدستور ّية

 ابراهيم حميسن ،مدى تعلق التقايض عىل درجتني بالنظام العام «دراسة مقارنة» دراسات علومالرشيعة والقانون ،املجلد  ،39العدد  ،2012عامدة البحث العلمي /اجلامعة األردنية.

 أمحد أبو صبح ،حجية حكم املحكمة الدســتور ّية وتنفيذه ،جملة جامعة النجاح ألبحاثاإلنسانية) املجلد ،2018 ،)6( 32
(العلوم
ّ

القانونية
االكاديمية للبحوث
 أسامة دراج ،الرقابة عىل دستور ّية القوانني يف فلسطني ،املجلةّ
ّ
والسياسية ،املجلد  ،4العدد ،2020 ،1
ّ

الدستوري ألثر وحجية حكم املحكمة الدستور ّية
 د .رجب حســن عبد الكريم ،اإلطارّ
القانونية واالقتصاد ّية ،بدون تاريخ نرش
العليا ،جملة الدراسات
ّ

 ريم البطمة ،جامعة بري زيت ،التعليق عىل احلكم الصادر عن املحكمة الدســتور ّية العلياالدستوري رقم ( ،)2017/4جملة العدالة
بتاريخ  19ترشين الثاين  2017بشأن الطعن
ّ

الفلســطيني الســتقالل املحاماة والقضاء «مســاواة»،
والقانون ،عدد رقم  ،32املركز
ّ
فلسطني ،رام اهلل2018 ،

 عبد الكريم بن منصور ،وســعيدة أعراب ،يف مدى احرتام مبدأ التقايض عىل درجتني يف-

والسياسية ،املجلد  ،5العدد2021 ،1
القانونية
املواد اإلدار ّية ،جملة معامل للدراسات
ّ
ّ

اإلداري :هذه املحاكم االبتدائية التي طال
عيل مراد ،حق التقايض عىل درجتني يف القضاء
ّ

القانونية2016 ،
انتظارها ،دراسات املرصد املدين الستقالل القضاء وشفافيته ،املفكرة
ّ

 -عيل يوسف حممد العلوان ،التقايض عىل درجتني ودوره يف احلفاظ عىل احلقوق واحلر ّيات

الفرد ّية ،دراسات علوم الرشيعة والقانون ،املجلد  ،43العدد  ،2016 ،1عامدة البحث
العلمي /اجلامعة األردنية

رشعية السلطة التقدير ّية للرقابة الدستور ّية يف حالة االغفال
 فواز حممد صقر اخلرينج ،مدىّ
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القانونية ،مقالة  ،3جملد  ،8العدد  ،14كلية احلقوق ،جامعة القاهرة،
الترشيعــي ،املجلة
ّ
ّ
صيف وخريف .2020

 حممد خرض ،تعليق عىل حكم املحكمة الدســتورية يف القضية رقم ( )1لسنة قضائية ،1الفلســطيني الستقالل
ترشين االول  ،2016جملة العدالة والقانون ،عدد خاص ،املركز
ّ
املحاماة والقضاء «مساواة» ،فلسطني ،رام اهلل.2016 ،

أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية والتعليق عليها

قرارات حماكم:

 -قــرار املحكمة العليا /حمكمة النقض بصفتها اإلدار ّية رقم ( )9لســنة  2021والصادر

-

بتاريخ .2021/11/17

القضية
الفلسطينية يف الدّ عوى رقم ( )2019/28يف
حكم املحكمة الدســتور ّية العليا
ّ
ّ

قضائية املحكمة الدســتور ّية العليا» دســتور ّية» الصادر بتاريخ
رقم ( )15لســنة ()6
ّ

.2021/11/3

دستوري رقم ( ،)2019/19يف
الفلســطينية يف طعن
 حكم املحكمة الدستور ّية العلياّ
ّ

قضائية املحكمة الدستور ّية العليا «دستور ّية» ،الصادر بتاريخ
قضية رقم ( )17لسنة ()4
ّ
ّ

،2019/10/14

 حكم املحكمة الدستور ّية العليا املرصية يف الدّ عوى رقم ( 19لسنة « 8دستور ّية» بتاريخ18ا،1992 /4/

قضائية «دستورية»
 حكم املحكمة الدستور ّية العليا املرص ّية يف الدّ عوى رقم  12لسنة 29ّ
بتاريخ .2008/1/ 13

قضائية دستورية،
 حكم املحكمة الدستور ّية العليا املرص ّية يف الطعن رقم ( )13لسنة ()1ّ
الصادر بتاريخ 1998/2/16

قضائية دستورية
القضية رقم ( )9لسنة ()18
 حكم املحكمة الدستور ّية العليا املرص ّية يفّ
ّ
بتاريخ .1997/3/22

 حكم املحكمة الدستور ّية األردنية رقم ( )2لسنة  2017يف الطعن رقم ( )3لسنة .2016األردنية رقم ( )2لسنة  2011الصادر بتاريخ .2014/2/26
 حكم املحكمة الدستور ّيةّ
األردنية رقم ( )5لسنة 2013م الصادر بتاريخ 2013/10/3
 حكم املحكمة الدستور ّيةّ

 حكــم املحكمة الدســتور ّية يف الدّ عوى الدســتور ّية رقم  2020/5الصــادر بتاريخ،2020/11/9

الدستوري رقم ( )2005/4الصادر
 حكم املحكمة العليا بصفتها الدستور ّية يف الطعنّ
بتاريخ ،2008/7/24
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أحكام صادرة عن املحكمة الدستورية والتعليق عليها

مواقع الكرتونية:
 http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx?Adf-Window- Id=w141an6t4oz&Adf-Page-Id=0تاريخ الزيارة 2022/1/20
 https://www.constituteproject.org /constitution/Jordan_2011. ، pdf?lang=arتاريخ الزيارة 2022/1/21
الدستوري حلق التقايض بني الواقع واملأمول ،جملة املحكمة الدستور ّية
 فتحي فكري ،التنظيمّ
العليــا املرص ّية ،العدد  ،20متوفر عىل املوقع االلكرتوينhttp://www.sccourt.gov. :
eg/SCC/faces/PortalHome.jspx?Adf-Window-Id=w141an6t4oz&Adf-Page-

 ، Id=0تاريخ الزيارة2022/1/20 :

-

قرارات املحكمة ،املوقع االلكرتوين املحكمة الدســتور ّية العلياhttps://www.tscc. ،

-

املحامي صالح الدين موسى ،قرار املحكمة الدستور ّية بخصوص املا ّدة ( )54/3من القانون رقم

 pna.ps/pages?id=court_decisions&year=0تاريخ الزيارة.2022/1/18 :

القانونية ،تاريخ النرش،2021/11/30 :
( )41لســنة  2020إهدار للحقوق وتقويض للمراكز
ّ
 https://www.wattan.net/ar/news/357459.htmlتاريخ الزيارة.2022/1/18 :

 -حممد خــر ،انتهاك الدســتور با ّدعاء محايتــه :املحكمة الدســتور ّية العليا واملحكمة

اإلدار ّيــة العليا ،تاريــخ النــر https://www.wattan.net/ar/ ،2021/12/25

 ، news/359361.htmlتاريخ الزيارة.2022/1/18 :

 -رابط ورقة «مساواة» بتاريخ 2021/12/6

- https://musawa.ps/post/musawa-s-position-paper-on-reversing-some
organizations-position-on-decree-laws-amending-judicial-legislation.html/ar

-
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-

موقع املحكمة الدسـ�تور ّية العليـ�ا االلكـترو:ينhttps://www.tscc.pna.ps/_up�:

، load/_documents/court_ad7dfddf27378848cc5d74242adaebd4.pdf
تاريخ الزيارة.2022/1/18 :

نادية ســعد الدين ،ردود فلســطينية متباينة حول تشكيل املحكمة الدستور ّية يف ظل االحتالل،

تاريخ النرش ، https://alghad.com/3/ ،2016/4/11 :تاريخ الزيارة.2022/1/18 :

الفلسطينية ..بني سهام النقد ونجاح التجربة،
 إهياب عمرو ،املحكمة الدســتور ّية العلياّ

تاريخ النــر https://arabicpost.net/opinions/2019/02/10/ ،2019/2/10

 ،/A9تاريخ الزيارة.2022/1/18 :

أحكام صادرة عن حمكمة النقض
والتعليق عليها

احلكم الصادر عن حمكمة النقض يف الدعوى
2016/1159

" قابلية األحكام الصادرة عن املحاكم الكنسية للطعن بالنقض"

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها
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التعليق عىل احلكم الصادر عن حمكمة النقض يف الدعوى2016/1159
االختصـاص الوالئي بنظــر قضايـا األسـرة لغــري املسلمـــني يف فلسطــني

املستشار الدكتور عبد العزيز ساملان
نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا املرصية

الوقائـع واإلجـــــراءات :عرض علينا حكم حمكمة النقض املشار إليه طعن ًا عىل احلكم الصادر
من املحكمة الكنسية االستئنافية األنجيلية األسقفية العربية يف القدس والرشق األوسط يف القضية

رقم  1لسنة  ،2015دون أن يرد إلينا حكم حمكمة االستئناف أو حكم املحكمة اإلنجيلية االبتدائية
األسقفية العربية .ومن ثم فإن تعليقنا ينحرص فيام أورده حكم حمكمة النقض يف مدوناته.

 أقام الطاعن طعنه املاثل طعن ًا عىل احلكم الصادر من "املحكمة االســتئنافية اإلنجيلية األسقفيةالعربية يف القدس والرشق األوسط يف القضية رقم ( )1لسنة  2015ألسباب حاصلها :

 .1أن احلكم املطعون فيه صدر خمالف ًا حلكم املادتني ( )226 ،225من قانون األصول املدنية
والتجارية بام هيدره ويؤدى إىل انعدامه.

 .2املحكمة اإلنجيلية االبتدائية األسقفية العربية حني أصدرت حكمها االبتدائي أصدرته
باملخالفة ألحكام القانون إذ أن تشكيلها مل يتم اعتامده بمرسوم رئايس .

 .3متســك الطاعن بعدم قانونية تشكيل املحكمة االبتدائية أمام حمكمة االستئناف ،وأورده
ضمن أسباب االستئناف.

 .4أخطأت حمكمة االستئناف حني تناولت الرد عىل عدم قانونية تشكيل املحكمة االبتدائية
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بالقول بأنه إجراء شــكيل وغطاء بروتوكويل ،وليس مانع ًا أمام تعيني القضاة وتشــكيل
املحكمة.

 .5صدور مرســوم رئايس باعتامد تشــكيل املحكمتني جاء الحق ًا عىل إقامة االستئناف ،ال
يصحح اإلجراءات الباطلة.

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

وخلص الطاعن إىل طلب قبول الطعن شك ً
ال ،ويف املوضوع نقض احلكم الطعني وإعالن انعدامه

وإلغاء اآلثار املرتتبة عليه بحق أطراف احلكم الطعني.

التعليـــق

تناولــت حمكمة النقض الطعن املعروض ،وأقامت قضائها عىل عدة دعائم وفق ًا ملا ورد بمدونات
حكمها:

 أو ًال  :املحكمة أوردت أهنا لن تتناول أسباب الطعن ،ولن ختوض يف الشكل.

 ثان ًيا :املحاكم الكنســية تتمتع باالســتقالل الذايت يف تنظيم شؤون األحوال الشخصيةوالعائلية.

 -ثال ًثا :االستقالل الذايت يستتبعه استقالل يف التبعية عن النظام القضائي املدين.

ونتوىل التعليق عىل هذا احلكم من خالل عدة نقاط:
 -الطعن بالنقض – طبيعته.

 -أسباب الطعن ال تلتفت عنها املحكمة.

 األسباب املتعلقة بالنظام العام تتعرض هلا املحكمة من تلقاء نفسها ،وخاصة االختصاصالوالئي ،وذلك قبل التعرض ألسباب الطعن.

 -استقالل القضاء الكنيس عن القضاء النظامي.

 حتديد مدلول "منازعات األحوال الشخصية" التي يستقل هبا القضاء الكنيس.ً
أوال :الطعـن بالنقـض – طبيعته

(  (  

الطعن يف احلكم بطريق النقض ،طريق طعن غري عادي ،هيدف إىل إلغاء احلكم املطعون فيه ملخالفته القانون.

والطعن بطريق النقض ليس امتداد ًا للخصومة األوىل وال درجة من درجات التقايض ،حتى يصح

أن يكــون للخصوم فيه من احلقوق واملزايا ما كان هلــم أمام حمكمة املوضوع بدرجتيها من تقديم
طلبات أو أوجه دفاع جديدة مل يسبق عرضها من قبل عىل كلتي املحكمتني ،إنام هو خصومة خاصة
حرم فيها املرشع عىل حمكمة النقض إعادة نظر املوضوع للفصل فيه من جديد إال عىل النحو املبني
 150د .أمحد السيد صاوى  :الوسيطفي رشح قانون املرافعات املدنية والتجارية – دار النهضة العربية ،صـ
 711وما بعدها  ،املستشار  /حممد وليد اجلارحى  :النقض املدين – نادى القضاة  ،صـ  74وما بعدها .
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بالقانون ،وجعل مهمتها قارصة عىل القضاء يف مدى صحة األحكام االنتهائية من حيث أخذها أو
عدم أخذها بحكم القانون فيام يكون قد عرض عىل حمكمة املوضوع من الطلبات وأوجه الدفاع.
ثان ًيا :أسباب الطعن بالنقض حمددة قانو ًنا وال جيوز أن تلتفت املحكمة عنها .

إذا كان الطعــن بالنقض طريق غري عادي كام ذكرنا ،فإنه ال يعد درجة ثالثة من درجات التقايض،

ويرتتب عىل ذلك عدة أمور لعل أمهها:

 .1أن حمكمة النقض ال تبحث مســألة من مســائل الواقع يف الدعوى إال منظور ًا إليها من
الناحية القانونية.

 .2واألهــم من ذلك هو أن حمكمة النقض ال تقبل طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع جديدة مل
يسبق طرحها من قبل عىل حمكمة املوضوع .كام أن املحكمة ال جيوز هلا أن تتعرض ألسباب

الطعن بخالف ما ورد بصحيفة الطعن التي أودعها الطاعن ،فأسباب الطعن حمصورة ال

جيوز أن تستحدث املحكمة أسباب أخرى جديدة مل يسبق إليها ومل يعرضها الطاعن ،فال
جيوز أن يبدي سبب جديد وال جيوز للمحكمة أن تقبل أسباب ًا جديدة ،وقد أكدت املادة

( )253من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي بقوهلا" ال جيوز التمســك بسبب

من أسباب الطعن غري التي ذكرت يف الصحيفة"....

 وتبع ًا لذلك ال جيوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تلتفت عن أسباب الطعن التي أوردهاالطاعن يف صحيفة الطعن ،ألن القانون حدد أسباب ًا حرصية ،ال جيوز جتاوزها أو االلتفاف

عليهــا ،وال جيوز هلا أيض ًا أن تقول – كام ورد باحلكم حمل التعليق – أهنا تفصل يف الطعن
بعيد ًا عن أسباب الطعن.

 استثنــاء مـن القاعـدة السابقة :إثــارة األسبـاب املتعلقـة بالنظام العـام:وإذا كان ما تقدم صحيح ًا فإن األسباب املتعلقة بالنظام العام تنفرد بأحكام خاصة متيزها
عن باقي أسباب الطعن بالنقض.
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من أمهها أنه جيوز ألي من اخلصوم وللنيابة العامة إثارهتا يف أية حالة يكون عليها الطعن ،بل ملحكمة
النقض أن تتصدى هلا من تلقاء نفســها ولو مل يثريها أي من اخلصوم حتى ولو كانوا قد نزلوا عن
التمسك هبا(  (    ،والسـؤال الــذي يطـرح نفسـه هنـا.

 151املستشار /حممد وليد اجلارحى  :املرجع السابق ،صـ 949 ،966
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ما هي األسبــاب املتعلقــة بالنظـام العـام ؟

مل حيدد القانـون ماهيــة األسبـاب املتعلقـة بالنظام العام عىل وجــه الدقـة.

ذلك أن القواعد القانونية تنقســم إىل قواعد آمرة وقواعد مكملة من حيث قوة إلزامها ،والقواعد

اآلمــرة ملزمة للجميع ال جيوز االتفاق عىل ما خيالف أحكامها ،واملالحظ أن قواعد القانون العام

بفروعه املختلفة قواعد آمرة جيب إعامهلا حتى ولو مل تصادف هوى لدى املخاطبني بأحكامها ،ومن

قبيل ما يوصف بأهنا قواعد آمرة يف قانون املرافعات املســائل املتعلقة باالختصاص والئي ًا كان أو
نوعي ًا أو قيمي ًا ،وبطالن صحف الدعاوى وصحف الطعون لعدم التوقيع عليها من حمامني مقبولني

للمرافعة أمام املحكمة املختصة ،وأسباب عدم صالحية القضاة لنظر الدعاوى املطروحة عليهم،

وإجراءات التقايض ،ومواعيد الطعن يف األحكام ،وطرق الطعن يف األحكام ،والدفع بحجية األمر
املقيض ،وحتديد جهات القضاء وتشكيل املحاكم.
الدفـع بعـدم االختصـاص الوالئي:

يعد الدفــع بعدم االختصاص الوالئي من النظام العام الذي جيــوز إبداؤه ألول مرة أمام حمكمة

النقض ،وال يتطلب األمر دفع ًا ،بل إنه ملحكمة النقض أو باألدق عليها أن تعرض له من تلقاء نفسها

دون طلب أو دفع وقد جرى قضاء حمكمة النقض املرصية عىل أن ...." :الدفع بعدم االختصاص
الوالئي من النظام العام فيجوز إبداؤه ألول مرة أمام حمكمة".

(  (  

ويف موضع آخر ،أكدت عىل أن" :ملحكمة النقض أن تتصدى من تلقاء نفســها ملا فصل فيه احلكم

املطعون فيه متعلق ًا بتعيني جهة القضاء صاحبة االختصاص باعتباره مســألة متعلقة بالنظام العام

تدخل يف نطاق الطعن املطروح.

(  (  

فام هــو االختصــاص املتعلـق بالواليـة ؟

يعــرف االختصاص بأنه قدر ما جلهة قضائية أو حمكمة من والية نظر نزاع ما .وعدم االختصاص
هـو فقــدان والية هذه اجلهة أو املحكمة إزاء نزاع معني.

والبحــث يف توافر االختصاص أو عدم توافره راجع لكون املرشع مل ينشــئ جهة قضائية واحدة،
 152نقض جلسة  – 1983/11/28طعن رقم  944لسنة  51ق.
 153نقض جلسة  – 19/12/1985طعن رقم  80لسنة  51ق.
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أو يرتــب حمكمة واحدة ،لنظر مجيع املنازعات عىل اختالف أنواعها وبني مجيع اخلصوم ،بل أوجد

أكثر من جهة للقضاء ،وجعل يف كل منها طبقات متعددة من املحاكم ،وأوجد من كل طبقة عدد ًا

من املحاكم وزع بينها املنازعات.

وراعــى يف هذا التعدد يف أنواع املحاكم ودائرة واليتهــا جانب املصلحة العامة ،وجانب مصلحة

اخلصوم ،أنفســهم ليكون هنالك من الضامنات يف التشــكيل ،ويف ترتيــب الدرجات ،ويف مركز

املحاكم ،ويف ختصيصها لنظر نوع معني من املنازعات ما يكفل هاتني املصلحتني.

(  (  

واالختصاص أنـواع ما هيمنا تناوله االختصاص الوالئي أو الوظيفي:

 االختصــاص الوظيفي أو الوالئي :هي والية جهة قضائية معينة يف نظر نوع من املنازعاتيكون بسبب طبيعته خارج ًا عن والية جهة قضائية بالذات .كام تنرصف إىل والية اجلهة
القضائيــة بصفة عامة عند حتديد هذه الوالية بالنســبة لوالية اجلهات األخرى للدولة،

وفقدان الوظيفــة ،أن تكون املنازعة خارجة عن والية اجلهة القضائية لدخوهلا يف والية

جهة غريها من اجلهات.

 واالختصاص الوظيفـــي هو نوع من االختصاص النوعي بمعناه العام ،ألنه يســتند إىل نوعاخلصومة ،ويتأثر باختالفه ويأخذ حكمه من جهة تعلقه بالنظام العام ،بحيث يكون للمحكمة

أن حتكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لفقدان واليتها بنظر النزاع املعروض عليها ،بل جيب
عليها أن تقيض بذلك يف أي حالة تكون عليها الدعوى وأمام أي درجة من درجات التقايض،
وال يسقط حقهم يف التمسك هبذا الدفع سابقة تنازهلم عنه رصاحة أو ضمن ًا.

(  (  

 ويتميز هذا النوع من االختصاص عن االختصاص النوعي بكون احلكم الذى يصدر منحمكمة ال والية هلا ،ال يكون له قوة اليشء املقيض به ،وال حيتج به أمام جهة قضائية أخرى
وال يؤثر يف حقوق اخلصوم ،ألن جتاوز املحكمة حدود وظيفتها القضائية يسقط كل قوة

138

للحكم الذي تتخذه يف اخلصومة باعتبار أن حكمها يف هذه احلالة ال وجود له.

(  (  

 154يراجع :قواعد املرافعات يف الترشيع املرصي واملقارن :لألستاذان /حممد العشاموى ،ود .عبدالوهاب
العشاموى  ،1957مكتبة اآلداب ص  353وما بعدها.
 155تقنني املرافعاتفي الترشيع املرصى واملقارن :املرجع السابق ص  355وما بعدها.
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ثالث ًا :استقــالل القضاء الكنســي
عــــن القضـاء النظامي

إذا تناولنا مسألة استقالل غري املسلمني بقضاء ينفرد بنظر املنازعات اخلاصة باألحوال الشخصية

من

(  (  

الناحية التارخيية فقد بدأت الترشيعات الكنســية منذ سنة  318م عندما منح اإلمرباطور

الروماين قسطنطني الكبري األساقفة السلطة القضائية واعتربهم قضاة وأجاز املرافعة أمامهم .وتعترب

القرارات الصادرة عنهم غري هنائية قابلة لالستئناف.

 ومع ظهور اإلســام اســتمر هذا األمر ،وبقى ســكان البالد املفتوحــة خاضعني لقانوهنمالشخيص .وقد أكدت عىل ذلك العهدة العمرية التي منحها اخلليفة عمر بن اخلطاب للبطريرك
صفرونيوس.

 ومع ظهور الدولة العثامنية ،أصدر سلطان الدولة العثامنية يف فرباير  1856إرادة سنية (اخلطاهلاميوين) نصت عىل أن مجيع االمتيازات التي كانت ممنوحة يف القديم من قبل السلف كرعايا
الطوائف املســيحية تثبت وتبقى قائمة ونافذة ،ومسائل األحوال الشخصية واحلقوق اإلرثية
حتال إىل البطريرك أو رؤساء املجالس الطوائفية.

وقد عقدت عدة لوائح ومعاهدات بني الدول (األوروبية) والدولة العثامنية لتحســن أحوال
املسيحيني.

(  (  

 أمــا الدول العربية التي خضعت لقرون عدة للدولة العثامنية فقد ورثت التعامل مع الكنائساملسيحية ،وتعاملت مع املسيحيني عىل أهنم أقليات عرقية دينية وبالتايل تعاملت معهم عىل أهنم

"ملل أو طوائف" ،واعرتفت هلم بنوع من االســتقاللية يف تنظيم شؤون رعاياهم يف القضايا

الشخصية أو العائلية ،حتت سيطرة رؤسائها الروحيني حتى بعد اهنيار الدولة العثامنية مل تنتقص
الدول التي كانت حتت احلكم العثامين من ذلك االستقالل ،ومنها بطبيعة احلال فلسطني التي
خضعت لالنتداب الربيطاين.

 157سنتناول الحق ًا حتديد مفهوم األحوال الشخصية وماهيتها.

 158راجع بيان البيطار :القضاء الكنسيفي فلسطني -وحدة القانون الدستوري سنة –  2019جامعة
بريزيت .ص  3وما بعدها.
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 وعىل الرغم من تبني مفهوم املواطنة الواحدة جلميع األفراد اخلاضعني لسلطان الدولة ،بغضالنظر عن ديانتهم ،فإنه ظلت الدول تعرتف بالطوائف وباستقالهلا يف تنظيم شؤون رعاياهم

الشخصية.

(  (  

 وقد قام االنتداب الربيطاين بتقينني نظام امللل العثامين من خالل مرسوم دستور فلسطني لعام 1922حيث منح بموجب املادة ( )51حماكم الطوائف الدينية احلق يف ممارســة الصالحيات
املطلقة يف "مسائل األحوال الشخصية" التي عرفها بأهنا ..الدعاوى املتعلقة بالزواج أو الطالق

والنفقة واإلعالة والوصاية ورشعية البنوة ،وتبنى القارصين وحجر فاقدي األهلية القانونية

من الترصف بأمواهلم والرتكات والوصايا ،واهلبات بوصية وإدارة أموال الغائبني .لكنه أشار

بعد ذلك يف املادة ( )54إىل صالحيات املحاكم الدينية املسيحية بشكل رصيح بام ييل :ملحاكم
الطوائف املسيحية املختلفة:

 .1صالحية مســتقلة للقضاء يف مسائل الزواج والطالق والنفقة وتصديق الوصايا املتعلقة
بأفراد طوائفهم باستثناء األجانب املعرفني يف املادة (.)59

 .2صالحية القضاء يف مسائل األحوال الشخصية األخرى املتعلقة بأفراد طوائفها إذا رىض
مجيع املتقاضني يف القضية بأن تكون للمحاكم املذكورة صالحية القضاء فيها.

 .3صالحية مستقلة للقضاء يف أية دعوى تتعلق بإنشاء وقف أو إدارته الداخلية أو إدارة أية
هبة دينية أنشــئت لدى املحكمة الدينية بحسب القانون املذهبي لتلك الطائفة إذا كان هلا

قانون هلذا.

 كام نظمت املادة ( )55آلية حل النزاعات حول االختصاص يف قضايا األحوال الشخصيةلألشخاص الذين ينتمون إىل طوائف دينية خمتلفة كام نصت أخري ًا املادة ( )56عىل تنفيذ

أحكام املحاكم الدينية بالطريقة نفسها التي تنفذ هبا أحكام املحاكم النظامية.

(  (  
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 -املحاكم الكنسيــة بعــد قيــام السلطــة الفلسطينية

أبقت الســلطة الفلســطينية الوضع عىل ما هو عليه يف املجمل بالنسبة لوضع الطوائف

 159يراجع :املحاكم الكنسية يف فلسطني :الدكتور /عاصم خليل عميد كلية احلقوق واإلدارة – جامعة
بريزيت -منشورات معهد احلقوق -جامعة بريزيت  2020ص  8وما بعدها.

 160يراجع د .عاصم خليل املرجع السابق ص .12
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املسيحية ،وبالتايل ،املحاكم الكنسية ،فقد نصت املادة ( )2من القرار رقم ( )1لسنة 1994

عىل أن تستمر املحاكم النظامية والرشعية والطائفية عىل اختالف درجاهتا يف مزاولة أعامهلا

طبق ًا للقوانني واألنظمة املعمول هبا.

 وقد حافظ القانون األســايس الفلســطيني عىل هذا الوضع فقد نصت املادة ( )101منالقانون األســايس املعدل لعام  2003عىل أن" :املســائل الرشعية واألحوال الشخصية
تتوالها املحاكم الرشعية والدينية وفق ًا للقانون".

(  (  

فالطوائف املعرتف هبا تتمتع باالستقاللية التي يمنحها القانون الساري يف فلسطني يف تنظيم شؤون

رعاياها يف قضايا األحوال الشخصية.

رابع ًا :كيفيـة توزيـع الواليــة بني املحاكـم النظاميـة
واملحاكــم الكنسيــة فـي فلسطـني.

تتوزع الوالية بني ست جهات قضائية يف فلسطني هي:

القضــاء العادي ،والقضاء اإلداري ( حمكمة العدل العليا) والقضاء الرشعي ،وجمالس الطوائف،
واملحاكم اخلاصة والقضاء الدستوري.

واألصــل يف توزيع العمل بــن هذه اجلهات أن املحاكم النظامية هــي صاحبة الوالية العامة من

حيث املوضوع ومن حيث األشــخاص ،فهي ختتص بالفصل يف كافة املنازعات وكافة اجلرائم إال

ما استثنى بنص خاص.

ومــا هيمنـا هنـا هــو التعــرض الختصـاص املحاكـم الكنسيــة:

جيرى نص املادة ( )5من قانون جمالس الطوائف الدينية عىل أنه :ملجالس الطوائف الدينية صالحية
النظر والبت يف القضايا التي تنشــأ بني أفراد طائفتهم املتعلقة بجميع مســائل األحوال الشخصية
الداخلة يف صالحية املحاكم الرشعية عندما يكون املتداعون مسلمني بقدر ما تسمح بذلك قواعد
الطائفة الدينية ذات الشأن.

وهذا نص عام حياول حتديد مدلول األحوال الشخصية لغري املسلمني بالقياس عىل مدلوهلا عند املسلمني
والذي حددته املادة الثانية من قانون أصول املحاكامت الرشعية وهذا األمر ال حمل لتفصيله هنا.

 161املرجع السابق ص .19
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واحلقيقة أن حتديد مدلول " األحوال الشخصية " اختلف حول حتديده يف الفقه املرصي قبل

توحيد نظام القضاء وتدخل املرشع باملادة ( )13من قانون نظام القضاء عام  1949ليحدد
هذا املدلول بقوله" تشمل األحوال الشخصية املنازعات واملسائل املتعلقة بحالة األشخاص

وأهليتهم أو املتعلقة بنظام األرسة كاخلطبــة والزواج وحقوق الزوجية وواجباهتا املتبادلة

واملهر والدوطة ،ونظام األموال بني الزوجني والطالق والتطليق والتفريق ،والبنوة واإلقرار
باألبوة وإنكارها ،والعالقة بــن األصول والفروع وااللتزام بالنفقة لألقارب واألصهار،
وتصحيح النســب والتبني والوالية والوصاية والقيامة واحلجــر واألذن باإلدارة والغيبة

واعتبار املفقود ميت ًا وكذلك املنازعات واملســائل املتعلقة باملواريث والوصايا وغريها من
الترصفات املضافة إىل ما بعد املوت".

وهذا التحديد الترشيعي ال ينفرد به غري املســلمني إنام يرسي عىل مجيع املرصيني مســلمني وغري
مسلمني

(  (  

خالصة ما انتهـى إليـه احلكم حمـل التعليــق

 -انتهى احلكم حمل التعليق  -صائب ًا  -إىل عدم اختصاصه بنظر الطعن .

 واحلكم توجه مبارشة إىل تناول االختصاص الوالئي للقضاء العادي وعىل رأسه – بطبيعةاحلال -حمكمة النقض ومدى اســتقالل القضاء الكنيس عنه ،بدون أية مقدمات تتناول

طبيعــة " االختصاص الوالئي" وأنه من النظام العام وال حيتاج إىل أن يدفع به اخلصوم،

وأنــه يطرح يف أية حالة تكون عليها الدعوى ،وقد عرضت حمكمة النقض هلذا األمر من

تلقاء نفسها ،وهو أمر حممود ومن حقها ،بل من أول واجباهتا القانونية .

 وقد اقترص احلكم عىل احلكم بعدم اختصاصها والئي ًا دون إحالة ألنه ال توجد إحالة بنيالقضاء النظامي ( القضاء العادي ) والقضاء الديني ( الكنيس) .
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 فال إحالة بني جهات القضاء املختلفة وإنام كل جهة تقترص عىل القضاء بعدم االختصاصالوالئي فقط .

 162يراجعفي التفاصيل :د .توفيق حسن فرج  :أحكام األحوال الشخصية لغري املسلمني سنة  ، 1990الدار
اجلامعية.
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 وقد أقامت املحكمة قضاؤها عىل أســباب سائغة تكفي حلمل قضائها وإن كانت شديدةاإلجيــاز من بينها املادة ( )101من القانون األســايس الفلســطيني املعدل وأكد عىل أن
االســتقالل الذايت لشؤون املحاكم الكنسية يستتبعه استقالل ذايت عن القضاء النظامي،
وبالتايل ال اختصاص ملحكمة النقض يف الطعن عىل مثل هذه األحكام.
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تعليق عىل حكم النقض املدين رقم ()2016/1159
القايض الدكتور فؤاد درادكه  /األردن
قايض لدى حمكمة التمييز األردنية ورئيس دائرة إشهار الذمة املالية يف وزارة العدل.

مقدمة:

يظهر احلكم حمل التعليق أن خالف ًا نشب بني زوجني يتبعان الطائفة الكنسية اإلنجيلية األسقفية
العربية يف القدس والرشق األوســط  ،بمســألة من مسائل األحوال الشخصية ،أو يف مسألة

من املســائل املتعلقة بأفراد تلك الطائفة –حيث مل يبني من احلكم حمل التعليق املســألة حمل
النزاع  -وقد رفع الزوج دعواه بمواجهة زوجته لدى املحكمة الكنســية اإلنجيلية االبتدائية

األسقفية العربية التي أصدرت حكمها يف الدعوى رقم  ، 2013/12الذي مل يظهر منطوقه يف
احلكم حمل التعليق ،رغم أنه يشري إىل أن املدعي مل يقبل فيه ،فطعن عليه استئناف ًا لدى املحكمة
الكنســية االستئنافية اإلنجيلية األسقفية العربية يف القدس والرشق األوسط ،التي أصدرت

حكمهــا يف الدعوى رقم  2015/1تاريخ  2016/9/14قضت فيه  :بقبول االســتئناف
شك ً
ال ورده موضوع ًا.

وملا مل يقبل املدعي باحلكم االستئنايف املشار إىل منطوقه أعاله ،فطعن عليه لدى حمكمة النقض التي
أصدرت بتاريخ  2020/12/29حكمها رقم  – 2016/1159حمل التعليق -الذي قىض بعدم

قبول الطعن لعدم االختصاص.

ويبــدو أن األمر يتعلق بمــدى رقابة حمكمة النقض عىل أحكام املحاكم الدينية االســتئنافية لغري
املسلمني بشــكل عام ،وعىل احلكم الصادر عن املحكمة الكنسية االستئنافية اإلنجيلية األسقفية
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العربية يف القدس والرشق األوسط بشكل خاص.

وباستعراض حكم النقض – حمل التعليق – نجد أنه ارتكز عىل ما ييل:
ً
أوال  :القرار رقم  1لســنة  1994املنشــور يف الوقائع الفلســطينية عــدد ( )1بتاريخ
. 1994/11/20

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

 ثاني ًا  :القانون األســايس املعدل لعــام  2003وتعديالته الذي حافظ عىل الوضع القائماعتامد ًا عىل املادة ( )101منه .

لذا نتناول التعليق عىل حكم النقض طبق ًا للمحورين السابق اإلشارة إليهام تباع ًا:
أو ًال  :القرار رقم  1لسنة : 1994

إن القرار رقم  1لســنة  1994املنشــور يف الوقائع الفلسطينية عدد ( )1بتاريخ 1994/11/20
يشري إىل استمرار العمل بالقوانني واألنظمة واألوامر التي كانت سارية قبل تاريخ 1967/6/5
يف أرايض فلسطني ،حيث كانت الضفة الغربية قبل ذلك التاريخ تتبع اململكة األردنية اهلاشمية.

وهذا يعني بداهة رسيان القوانني النافذة يف اململكة األردنية اهلاشمية ومنها قانون جمالس الطوائف
الدينية غري املسلمة رقم  20لسنة  1938وقد نصت املادة  3من هذا القانون عىل ما ييل:

" للطوائف الدينية غري املســلمة املؤسسة يف رشق األردن واملدرجة يف اجلدول األول املضموم إىل

هذا القانون أو أية طائفة دينية أخرى غري مســلمة موجودة يف رشق األردن اعرتفت هبا احلكومة

بعد نفاذ هذا القانون وأضيفت إىل اجلدول املذكور بقرار من املجلس التنفيذي وموافقة سمو األمري

املعظم أن تؤســس حماكم تعرف بمجالس الطوائف الدينية هلــا صالحية النظر والبت يف القضايا

بمقتىض أحكام القانون احلايل".

كــا نصت املادة ( )5من هذا القانون بعد تعديلها بموجب القانون املعدل رقم  23لســنة 1938

عىل أن:

" ملجالس الطوائف الدينية صالحية النظر والبت يف القضايا التي تنشــأ بني أفراد طائفتهم املتعلقة
بجميع مسائل األحوال الشــخصية الداخلة يف صالحية املحاكم الرشعية عندما يكون املتداعون
مسلمني عىل أن ال تســتعمل هذه الصالحية إال بقدر ما تسمح بذلك قواعد الطائفة الدينية ذات
الشأن عدا املسائل املنصوص عليها يف املادة السادسة من هذا القانون ".

وقد تم إلغاء القانون املشار إليه أعاله وحل حمله القانون رقم  28لسنة  2014بحيث نصت املادة

(/2أ) منه عىل أن:

" للطوائف املســيحية يف اململكة واملدرجة يف اجلدول امللحق هبذا القانون أن تؤسس حماكم تسمى
(جمالس الطوائف املسيحية) تتوىل صالحية النظر يف القضايا الداخلة يف اختصاصها".
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كام نصت املادة ( )4من هذا القانون عىل ما ييل:

" أ .ختتص املحكمة بالنظر يف القضايا التي تنشــأ بني أفراد طائفتها املتعلقة بمسائل األحوال
الشخصية للمسلمني الداخلة يف صالحية املحاكم الرشعية ومسائل األحوال الشخصية

الواردة يف قوانينها والتي ال تعترب من مســائل األحوال الشخصية للمسلمني الداخلة يف
اختصاص املحاكم الرشعية وتفصل يف هذه القضايا وفق قوانني الطائفة ذات الشأن.

ب .إذا كان أحد أطراف الدعوى مســل ًام وكان النزاع يتعلق بمسائل األحوال الشخصية فإن

االختصاص يف نظر الدعوى ينعقد ملحكمــة البداية النظامية إال إذا اتفق األطراف عىل

قبول اختصاص املحاكم الرشعية".

وقد صدرت هذه القوانني استناد ًا إىل ما تضمنه الدستور األردين من أحكام هبذا اخلصوص فنصت

املادة ( )14منه عىل أن:

" حتمي الدولة حرية القيام بشــعائر األديان والعقائد طبق ًا للعادات الرشعية يف اململكة ما مل تكن
خملة بالنظام العام أو منافية لآلداب".

كام نصت املادة ( )99عىل أن:

" املحاكم ثالثة أنواع -:املحاكم النظامية  -املحاكم الدينية  -املحاكم اخلاصة ".
ونصت املادة ( )104منه عىل اآليت:

"تقسم املحاكم الدينية إىل :املحاكم الرشعية -جمالس الطوائف الدينية األخرى".
ونصت املادة ( )108عىل أن:

" جمالس الطوائف الدينية هي جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة التي اعرتفت أو تعرتف احلكومة
بأهنا مؤسسة يف اململكة األردنية اهلاشمية".

كام نصت املادة (/109أ) عىل ما ييل:
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" تتألف جمالس الطوائف الدينية وفاق ًا ألحكام القوانني التي تصدر خاصة هبا وحتدد يف هذه القوانني

اختصاصات املجالس املذكورة بشأن مسائل األحوال الشخصية واألوقاف املنشأة ملصلحة الطائفة

ذات العالقة أما مسائل األحوال الشخصية هلذه الطائفة فهي مسائل األحوال الشخصية للمسلمني
الداخلة يف اختصاص املحاكم الرشعية".

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

أن البني من هذه النصوص أن الدولة األردنية ســمحت لكل طائفــة دينية معرتف هبا أن متارس
صالحية القضاء عىل أبناء طائفتها يف مســائل األحوال الشخصية وقد منحت هلذه الطوائف حرية

تشكيل جمالس (حماكم) هلا متارس اختصاصها يف مسائل األحوال الشخصية وهي املسائل املحددة يف
قانون املحاكم الرشعية وقانون كل طائفة من الطوائف وأن األحكام التي تصدرها حماكم الطوائف

الدينية هلا قوة تنفيذية شأهنا شأن األحكام الصادرة عن املحاكم النظامية.

وكانت املادة ( )15من قانون جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة رقم  20لسنة  1938تنص عىل أنه:

"جيوز أن يســتأنف حكم جملس الطائفة الدينية املؤسسة بمقتىض أحكام هذا القانون إىل أية حمكمة
استئنافية مشكلة حسب األصول ملجلس الطائفة الدينية املذكور املؤسسة خارج رشق األردن عند

نفاذ هذا القانون".

يف حني نصت املادة ( )23من قانون جمالس الطوائف املســيحية رقم  28لســنة  2014بعد إلغاء

قانون املجالس السابق رقم  20لسنة  1938عىل ما ييل:

" أ .جيوز خالل مدة ال تزيد عىل سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ،استئناف األحكام الصادرة

عن املحكمة قبل نفاذه لدى حمكمة اســتئناف خارج اململكة مشــكلة حســب األصول
للطوائف املسيحية.

ب .مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (أ) من هذه املادة وخالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ
نفاذ هذا القانون ،عىل كل طائفة مسيحية تشكيل حمكمة استئناف يف اململكة وفق أحكام

هذا القانون وذلك حتت طائلة بطالن القرارات واإلجراءات املتخذة من حماكم االستئناف
املشكلة خارج اململكة."...

ويســتفاد من مجيع هذه النصوص أن املرشع األردين قد حرص عىل تأييد اســتقالل جمالس
الطوائف – اســتقال ً
ال تام ًا عن املحاكــم النظامية يف املوضوعات التــي أدخلها املرشع يف

اختصاصهــا بداية واســتئناف ًا ويرتتب عىل ذلك أن إلغاء حكم حمكمة كنســية ال يدخل يف
صالحية القضاء النظامي دون أن يعترب ذلك تناز ً
ال عن الوالية العامة هلذا القضاء أو تفسري ًا

خاطئ ًا ألحكام الدستور(  (   .

 163متييز حقوق رقم  1997/1399تاريخ . 1997/11/3
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ثاني ًا :القانون األسايس املعدل لعام  2003وتعديالته:

وعود ًا عىل بدء – كام يقولون – وبالرجوع إىل القانون األســايس الفلســطيني املعدل لعام 2003

وتعديالته لعام  2005نجد أن املادة ( )1/101منه تنص عىل أن:

"املسائل الرشعية واألحوال الشخصية تنوالها املحاكم الرشعية والدينية وفق ًا للقانون".

كام تنص املادة  )1/"(99منه عىل أن:

"تعيني القضاة ونقلهم وانتداهبم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية".
ونصت املادة ( )6من قانون السلطة القضائية لسنة  2002يف فلسطني عىل ما ييل:

" تتكون املحاكم الفلسطينية من:
 أو ًال :املحاكم الرشعية والدينية وينظمها القانون.

 ثاني ًا :املحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون. -ثالث ًا :املحاكم النظامية وتتكون من:

 .1املحكمة العليا وتتكون من:
أ .حمكمة النقض.

ب .حمكمة العدل العليا.

 .1حماكم االستئناف.

 .2حماكم البداية.

 .3حماكم الصلح.

وتنظر كل منها يف املسائل لتي ترفع إليها طبق ًا للقانون".
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وتنص املادة ( )18من قانون السلطة القضائية املشار إليه أعاله عىل اآليت:

 .1يكون شــغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية بنا ًء عىل
تنسيب من جملس القضاء األعىل وفق ًا ملا ييل:

أ .بطريق التعيني ابتدا ًء.

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

ب .الرتقية عىل أساس األقدمية مع مراعاة الكفاءة.

ج......... .

د........... .

 .3يعترب التعيني أو الرتقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك " (  (   .

ويتضح من هذا النص أن القايض ال يستطيع مبارشة عمله القضائي قبل صدور قرار من

رئيس الســلطة الوطنية بذلك ويرتتب عىل ذلك أن أي عمل قضائي يبارشه القايض قبل
صدور هذا القرار يعترب باط ً
ال.

وتنص املادة ( )1/1من قانون تشكيل املحاكم النظامية رقم  5لسنة  2001وتعديالته عىل أن:

" تنشأ املحاكم النظامية بمختلف درجاهتا وفق ًا ألحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون".
كام تنص املادة  23من القانون ذاته عىل ما ييل:

" تتكون املحكمة العليا 1- :حمكمة النقض  2-حمكمة العدل العليا".
وتنص املادة ( )30منه عىل أن:

" ختتص حمكمة النقض بالنظر يف:

 .1الطعون املرفوعة إليها عن املحاكم االستئناف يف القضايا اجلزائية واملدنية ومسائل األحوال
الشخصية لغري املسلمني.

 .2الطعون املرفوعة إليها عن حماكم البداية بصفتها االستئنافية.
.... .3

" ... .4

(  (  

.

 164تنص املادة  1/13من قانون استقالل القضاء يف األردن رقم  29لسنة  2014وتعديالته عىل ما ييل:
((جيري التعيني يف الوظائف القضائية بقرار من املجلس بناء عىل تنسيب الرئيس عىل أن يقرتن القرار
باإلرادة امللكية السامية عىل أن ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك)).

 165تنص املادة  10من قانون تشكيل املحاكم النظامية يف األردن رقم  17لسنة  2001املعدل بالقانون رقم
 30لسنة  2017عىل اآليت:
(تنظر حمكمة التمييز:
أ .بصفتها اجلزائية:
 .1يف الطعون املوجهة إىل األحكام أو القرارات املميزة إليها الصادرة عن حمكمة االستئناف يف القضايا
اجلنائية.
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وبتحليل النصوص املتقدمة نجد أننا أمام ثالث فرضيات:
 .1الفرضية األوىل:

وهي التي يمكن اســتخالصها من نص املادة ( )1/101من القانون األســايس الفلسطيني التي

جاء فيها" :املسائل الرشعية واألحوال الشخصية تتوالها املحاكم الرشعية والدينية وفق ًا للقانون"

وعبارة وفق ًا للقانون التي جاءت يف آخر النص رغم أهنا جاءت مطلقة إال أن املقصود منها القانون
اخلاص الذي ينظم املســائل الرشعية واألحوال الشخصية التي تتوالها املحاكم الرشعية والدينية
وليس أدل عىل ذلك من صدور عدة قرارات بقانون بخصوص املحاكم الرشعية كقانون رقم 19

لسنة  1972وقانون رقم  3لسنة  2012بشأن القضاء الرشعي و القانون رقم  8لسنة  2021بشأن

القضاء الرشعي وهذا يعني وفق ًا لنص املادة  1/101من القانون األسايس أن يكون هنالك قانون

خاص بشأن الطوائف املسيحية ينظم املسائل الرشعية واألحوال الشخصية بني أبناء تلك الطوائف.
وحيث ال يوجد ما يشــر إىل صدور مثل هذا القانون فإن ما ينبني عىل ذلك أن القرار بقانون رقم

 1لســنة  1994ما زال ساري املفعول مادام مل يصدر قانون بشأن القضاء الكنيس وهذا يقودنا إىل

الفرضية الثانية.

 .2الفرضية الثانية:

يشري القرار رقم  1لسنة  1994إىل استمرار العمل بالقوانني واألنظمة واألوامر التي كانت سارية

قبل تاريخ  1967/6/5يف أرايض فلسطني.
.2
ب.
.1
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.2
.3

يف الطعون املوجهة إىل األحكام والقرارات التي ينص أي قانون عىل متييزها إىل حمكمة التمييز.
بصفتها احلقوقية:
يف الطعون املوجهة إىل األحكام والقرارات الصادرة عن حمكمة االستئناف يف الدعاوى احلقوقية
الصادرة عن املحاكم البدائية والتي تزيد قيمة املدعى به فيها عىل عرشة آالف دينار عىل أن تستمر يف
النظر يف القضايا احلقوقية املميزة إليها قبل صدور هذا القانون وإصدار القرار فيها.
إذا كان اخلالف يف األحكام األخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو عىل جانب من التعقيد أو
تنطوي عىل أمهية عامة وإذن رئيس حمكمة التمييز أو من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق األوراق
واالطالع عىل قرار االستئناف صالحية اإلذن أو الرفض.
عىل طالب اإلذن أن يبني يف طلبه بالتفصيل النقطة القانونية املستحدثة أو عىل جانب من التعقيد أو
تنطوي عىل أمهية عامة التي يستند إليها يف طلبه وبغري ذلك يرد الطلب شكالً).

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

وهذا يعني بداهة رسيان قانون جمالس الطوائف املســيحية رقم  28لسنة  2014الذي ألغى قانون

جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة رقم  20لسنة  1938ونص املادة /2أ من هذا القانون عىل ما ييل:

" للطوائف املســيحية يف اململكة واملدرجة يف اجلدول امللحق هبذا القانون أن تؤسس حماكم تسمى
(جمالس الطوائف املسيحية) تتوىل صالحية النظر يف القضايا الداخلة يف اختصاصها".

كام تنص املادة /4أ من القانون ذاته عىل أن:

"ختتص املحكمة بالنظر يف القضايا التي تنشأ بني أفراد طائفتها املتعلقة بمسائل األحوال الشخصية
للمســلمني الداخلة يف صالحية املحاكم الرشعية ومسائل األحوال الشخصية الواردة يف قوانينها
والتي ال تعترب من مســائل األحوال الشخصية للمسلمني الداخلة يف اختصاص املحاكم الرشعية
وتفصل يف هذه القضايا وفق قوانني الطائفة ذات الشأن".

وتنص املادة  22من القانون ذاته عىل أن:

"تنفذ األحكام التي تصدرها املحكمة وحمكمة استئناف الطائفة املسيحية بوساطة دائرة التنفيذ يف
املحاكم النظامية وفق ًا ألحكام قانون التنفيذ".

إن املســتفاد من هذه النصوص أن لكل طائفة من الطوائف املسيحية أن تؤسس حماكم تتوىل النظر

يف القضايا الداخلة يف اختصاصها ومن ضمنها مســائل األحوال الشخصية بني أفراد تلك الطائفة
وأن املحاكم لدى تلك الطوائف عىل درجتي حمكمة البداية – درجة أوىل – وحمكمة االســتئناف –

درجة ثانية – وتفريع ًا عىل ما تقدم فإن احلكم الصادر عن املحكمة الكنســية االستئنافية اإلنجيلية
األسقفية العربية يف القدس يعترب حك ًام قطعي ًا ما دام حكمها صادر ًا عن حمكمة خمتصة وبنزاع يتعلق
بني زوجني يتبعان الطائفة اإلنجيلية األسقفية.

وبذلك يتضح أن املرشع احرتم استقالل القضاء الكنيس باعتباره صاحب الوالية العامة يف الفصل

باملنازعات بني أفراد الطائفة املســيحية التابعة هلا يف مسائل األحوال الشخصية وهو ما استقر عليه
قضاء حمكمة التمييز األردنية (  (   .

 166متييز حقوق رقم  2066/1999تاريخ .17/4/2000
ومتييز حقوق رقم  1399/1997تاريخ .3/11/1997
ومتييز حقوق رقم  426/1988تاريخ .22/1/1990
وأحكام حديثة أخرى:
متييز حقوق رقم  1614/2021تاريخ .15/7/2012
ومتييز حقوق رقم  1742/2014تاريخ .10/8/2014
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 .3الفرضية الثالثة:

صدور املرسوم الرئايس رقم  87لسنة  2015الالحق عىل قرار املحكمة الكنسية البدائية األسقفية:
لقد نصت املادة  18من قانون السلطة القضائية لسنة  2002عىل ما ييل:

 .1يكون شــغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس الســلطة القضائية الفلسطينية بناء عىل
تنسيب من جملس القضاء األعىل وفق ًا ملا ييل:

أ .بطريق التعيني ابتدا ًء.

ب .الرتقية عىل أساس القيمة مع مراعاة الكفاءة.

ج......... .

د........... .

 .3يعترب التعيني أو الرتقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك" (  (   .

إن البني من هذا النص أن الشــخص الذي يعني قاضي ًا ال يستطيع أن يامرس عمله

القضائي إال بعد صدور قرار من رئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية وأن أي عمل

قضائي يامرسه قبل صدور هذا القرار يعترب باط ً
ال مع مالحظة أن هذا النص ينطبق

عىل القضاء النظامي األمر الذي يثري التســاؤل عن آلية تعيني القضاة لدى جمالس

الطوائف املسيحية.

قلنا فيام ســبق إن القرار رقم  1لسنة  1994املنشور يف الوقائع الفلسطينية عدد  1بتاريخ

 1994/11/20بشأن استمرارية العمل بالقوانني واألنظمة واألوامر التي كانت سارية

قبل  1967/6/5وهذا يعني رسيان القوانني األردنية بخصوص آلية تعيني القضاة لدى
جمالس الطوائف املسيحية.

حيث نصت املادة  3من قانون جمالس الطوائف الدينية غري املسلمة رقم  20لسنة  1938عن اآليت:
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"للطوائف الدينية غري املسلمة املؤسسة يف رشق األردن املدرجة يف اجلدول األول املعتمدة إىل هذا
القانون أو أية طائفة دينية أخرى غري مسلمة موجودة أن تؤسس حماكم تعرف بمجالس الطوائف
الدينية هلا صالحية النظر والبت يف القضية بمقتىض أحكام القانون احلايل".

 167املادة  13/1ن قانون استقالل القضاء يف األردن رقم  29لسنة  2014وتعديالته.

أحكام صادرة عن حمكمة النقض والتعليق عليها

كــا نصت املادة ( )4من القانون ذاته بعد تعديلها بموجب القانون املعدل رقم  38لســنة 1977
عىل ما ييل:

"يعني رئيس وأعضاء جملس كل طائفة دينية بقرار من جملس الوزراء بناء عىل تنســيب من الرئيس

الروحي األعىل لتلك الطائفة يف أي من ضفتي اململكة األردنية اهلاشمية عىل أن يقرتن قرار جملس
الوزراء باإلرادة امللكية السامية".

وبعد أن تم إلغاء القانون املشار إليه بأعاله بموجب قانون جمالس الطوائف املسيحية رقم  28لسنة

 2014فقد نصت املادة (/2أ) من القانون األخري عىل أن "للطوائف املسيحية يف اململكة واملدرجة
يف اجلدول امللحق هبذا القانون أن تؤسس حماكم تسمى (جمالس الطوائف املسيحية) تتوىل صالحية
النظر يف القضايا الداخلة يف اختصاصها".

ونصــت املادة ( )3من هذا القانون عىل أنه "أ .لغايــات هذا القانون تعني كلمة (املحكمة) حيثام
وردت فيه (جمالس الطوائف املسيحية).

ب .يعــن رئيس املحكمة وأعضاؤها ويعزلون بقرار من جملس الوزراء بناء عىل تنســيب الرئيس
الروحي األعىل لتلك الطائفة يف اململكة عىل أن يقرتن القرار باإلرادة امللكية السامية".

ويتضح من هذه النصوص أن رئيس املحكمة أو األعضاء فيها ال يستطيعون ممارسة أعامهلم القضائية

إال إذا اقرتن قرار تعيينهم باإلرادة امللكية وإن أي عمل قضائي يامرسه أي منهم قبل ذلك يعترب باط ً
ال.

وعىل هذا إذا كانت املحكمة اإلنجيلية األسقفية العربية قد نظرت الدعوى رقم  2013/12دون
صدور إرادة ملكية ســامية بالتعيني فإن ما ينبني عىل ذلك أن القرار الصادر عنها يغدو باط ً
ال ،مع

مالحظة أن قرار رئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية رقم  87لسنة  2015تاريخ 2015/8/3

املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم  114تاريخ  2015/8/31باعتامد تشكيلة املحكمة االبتدائية
واملحكمة االســتئنافية ال يغري من الواقع شيئ ًا ألن املحكمة االبتدائية نظرت الدعوى قبل صدور

القرار الرئايس ،فيكون قرارها باط ً
ال وما بني عىل باطل فهو باطل هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى مل يبني يف احلكم فيام إذا كان هنالك قانون خاص يتعلق بالطوائف املســيحية يف

فلسطني األمر الذي يثري التساؤل عن السند القانوين لقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتشكيل
تلك املحكمتني لعدم وجود قانون يتعلق باملحاكم الدينية يف فلسطني.

ويبقى الســؤال الذي حيتاج إىل إجابة يف ضوء نص املادة ( )30من قانون تشكيل املحاكم النظامية
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رقــم ( )5لســنة  2001وتعديالته التي جاء فيها "ختتص حمكمة النقــض بالنظر يف 1- :الطعون
املرفوعة إليها عن حماكم االســتئناف يف القضايا اجلزائية واملدنية ومسائل األحوال الشخصية لغري
املسلمني "..فهل متلك حمكمة النقض النظر يف الطعون املرفوعة إليها عن حماكم االستئناف يف مسائل

األحوال الشــخصية لغري املسلمني ومن ثم خيضع احلكم االستئنايف الصادر عن املحكمة الكنسية

االستئنافية األسقفية العربية بالقدس للطعن أمام حمكمة النقض؟

نعتقد أن اإلجابة جيب أن تكون بالنفي إذ بينت املادة ( )1/101من القانون األسايس أن املسائل

الرشعية واألحوال الشخصية تتوالها املحاكم الرشعية والدينية وفق ًا للقانون ،وحيث أصدر املرشع
الفلســطيني قوانني تتعلق باملحاكم النظامية وقوانني تتعلق باملحاكم الرشعية يف حني أن الظاهر مل
يصدر قوانني تتعلق باملحاكم الدينية أو يف مسائل األحوال الشخصية لغري املسلمني فإن ما يرتتب

عىل ذلك هو استقالل هذه املحاكم عن املحاكم النظامية وإذا كانت املحاكم الدينية ومنها املحكمة
الكنســية االستئنافية األسقفية العربية بالقدس تسري عىل هنج القوانني األردنية وفق ما جاء بالقرار

رقم  1لســنة  1994فإن مقتىض ذلك أن احلكم الصادر عنها إذا كان صادر ًا بشــكل قانوين سليم
فهو حكم قطعي ال جيوز الطعن فيه لدى حمكمة النقض الفلسطينية.

وعىل ضوء ذلك يكون احلكم الذي أصدرته حمكمة النقض-حمل التعليق -متفق وأحكام القانون،

األمر الذي يثور معه التســاؤل عن مدى دســتورية نص املادة ( )30من قانون تشــكيل املحاكم
الفلسطينية يف ظل نص املادة ( )1/101من القانون األسايس الفلسطيني.
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