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حجية أحكام المحكمة الدستورية
األردنية وآثارها
(دراسة مقارنة)

*

الدكتورة
شذى أحمد محمد العساف

*

الملخص
تنبع أمهية القضاء الدستوري من دوره الرئييس يف الرقابة عىل دستورية القوانني ،فيغدو بذلك
سياج ًا منيع ًا حيمي أحكام الدستور بوصفه الترشيع األسمى يف الدولة ،وتعد األحكام التي تصدر
عن املحاكم الدستورية وما تتمتع به من حجية وما يرتتب عليها من آثار من أهم املواضيع التي
جيب أن تنال القدر األكرب من االهتامم والدراسة .انصب هذا البحث عىل حجية أحكام املحكمة
الدستورية األردنية وآثارها يف القانون األردين ومقارنتها بالقانون املرصي ،وتصدى البحث
إلشكالية يف غاية األمهية تتمثل بمدى كفاية تنظيم القانون األردين حلجية األحكام الدستورية
وآثارها مقارن ًة بالقانون املرصي ،ولإلجابة عن هذه اإلشكالية فقد اتبع البحث املنهج الوصفي
ابتداء حجية أحكام املحكمة الدستورية من خالل توضيح ماهيتها
املقارن ،فتناول البحث
ً
ونطاقها املوضوعي وأساسها القانوين يف كل من القانونني األردين واملرصي ،ثم تناول البحث

إلزامية األحكام الدستورية يف القانون األردين والتزام السلطات الثالث التنفيذية والترشيعية
والقضائية بإنفاذ تلك األحكام ومقارنتها بالقانون املرصي ،كام أبرز البحث آثار األحكام
الدستورية من خالل بيان النطاق الزمني لنفاذها وهنائية األحكام الدستورية واملنازعات املتعلقة
هبا سواء من حيث املنازعات املتعلقة ببطالن احلكم الدستوري لعدم الصالحية أم بتصحيح
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/8/21
 أستاذ القانون الدستوري واإلداري املساعد -كلية احلقوق – جامعة اإلرساء -اململكة األردنية اهلاشمية.
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األخطاء املادية الواردة فيه أم الفصل يف الطلبات املوضوعية التي أغفلها أم تفسري احلكم
الدستوري أم منازعات تنفيذها .وخلص البحث إىل جمموعة من التوصيات ،من أبرزها :رضورة
تعديل قانون املحكمة الدستورية األردين إللزام السلطة الترشيعية بإلغاء النص املحكوم بعدم
دستوريته ،وإيراد نص يعالج امتناع املحاكم عن تنفيذ األحكام الدستورية ،واألخذ باألثر
الرجعي كأساس لنفاذ األحكام الدستورية بدالً من األثر املبارش.
الكلامت الدالة :القضاء الدستوري ،الرقابة عىل دستورية القوانني ،احلجية املطلقة.

المقدّمة
حيتل الدستور قمة اهلرم القانوين ،وحيوز نتيج ًة لذلك عىل السمو الشكيل واملوضوعي،
ويغدو القضاء الدستوري املنوط به الرقابة عىل دستورية القوانني سياج ًا حيمي الدستور
بوصفه الترشيع األسمى يف الدولة ،وقد شهدت اململكة األردنية اهلاشمية نقل ًة نوعية عىل إثر
التعديالت التي طرأت عىل الدستور األردين يف عام  2011خاص ًة تلك املتعلقة بإنشاء
املحكمة الدستورية وممارستها لرقابة جديدة عىل دستورية القوانني مل تعرفها اململكة من قبل
أال وهي رقابة اإللغاء ،وصدر قانون املحكمة الدستورية رقم ( )15لسنة  ،2012وتواىل
صدور األحكام عن املحكمة الدستورية األردنية؛ مما أثار العديد من التساؤالت حول كفاية
تنظيمها القانوين خاص ًة يف ما يتعلق باآلثار املرتتبة عىل أحكامها.
أمهية البحث:
تكمن أمهية البحث يف حداثة نشأة املحكمة الدستورية األردنية وممارستها الرقابة عىل
دستورية القوانني ،األمر الذي يثري العديد من التساؤالت حول األحكام الصادرة عنها
وكيفية تنظيم القانون األردين هلا سواء من حيث حجيتها وإلزاميتها ،ومقارنتها بام يقابلها يف
القانون املرصي ،ورضورة الوقوف عىل كيفية االستجابة الفعلية للسلاات الثال التنفيذية
والترشيعية والقضائية لألحكام الدستورية ،وبيان النااق الزمني لنفاذ آثار األحكام
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الدستورية ،ومتتع تلك األحكام بالصفة النهائية واملنازعات املتعلقة باألحكام الدستورية
ذاهتا ومنازعات تنفيذها يف القانونني األردين واملرصي.
أهداف البحث:
يرمي البحث إىل بيان حجية األحكام الدستورية ونااقها املوضوعي للوقوف عىل مدى
شموهلا جلميع األحكام الصادرة عن القضاء الدستوري ،وتوضيح حدود حجية األحكام
القاضية بعدم الدستورية وبيان مشتمالهتا ،وإلقاء الضوء عىل إلزامية أحكام املحكمة
الدستورية وااللتزامات التي تلقيها عىل كاهل السلاات الثال

التنفيذية والترشيعية

والقضائية بإنفاذ أحكامها يف القانونني األردين واملرصي ،ثم بيان آثار تلك األحكام من
خالل توضيح النااق الزمني لنفاذ آثار األحكام الصادرة عن املحكمة الدستورية األردنية،
ومقارنتها مع النااق الزمني لنفاذ أحكام املحكمة الدستورية العليا املرصية ،وبيان هنائية
األحكام الدستورية ،واملنازعات املتعلقة باألحكام الدستورية ذاهتا ،ومنازعات تنفيذها.
مشكلة البحث:
يتصدى هذا البحث إىل إشكالية يف غاية األمهية تتمثل يف السؤال اآليت :ما مدى كفاية
تنظيم القانون األردين حلجية أحكام املحكمة الدستورية وآثارها مقارن ًة بالقانون املرصي؟
الدراسات السابقة:
أوالً :دراسة رفيق سالم ،اآلثار القانونية ألحكام املحكمة الدستورية العليا (،)1998
املؤمتر العلمي األول لكلية احلقوق بجامعة حلوان :انحرصت هذه الدراسة يف تناول آثار
أحكام املحكمة الدستورية العليا املرصية إذ بينت حجيتها وآثارها ،وختتلف هذه الدراسة
عن الدراسة احلالية يف أهنا مل تتارق هنائي ًا إىل القانون األردين بل اقترصت عىل القانون
املرصي ،يف حني أن الدراسة احلالية تنصب عىل حجية أحكام املحكمة الدستورية وآثارها
يف القانون األردين ومقارنتها بالقانون املرصي باإلضافة إىل حتليل أحكام املحكمة الدستورية
األردنية واملرصية ،وتتبع آثارها.
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ثاني ًا :دراسة دعاء بدران ،نفاذ أحكام املحكمة الدستورية العليا ( ،)2017دار النهضة
العربية :انصبت الدراسة عىل تنظيم الرقابة عىل دستورية القوانني يف القانون املرصي ،ثم
تناولت احلكم الصادر يف الدعوى الدستورية من حيث حجيته والنااق الزمني لتنفيذه،
وختتلف هذه الدراسة عن الدراسة احلالية يف أهنا اقترصت عىل القانون املرصي ،يف حني أن
الدراسة احلالية تركز عىل بحث حجية أحكام املحكمة الدستورية وآثارها يف القانون األردين
مقارن ًة بالقانون املرصي ،وحتليل أحكام املحكمة الدستورية األردنية ومقارنتها بأحكام
املحكمة الدستورية املرصية.
ومن اجلدير بالذكر أنه ال توجد دراسة متخصصة يف بحث حجية األحكام الدستورية
واآلثار املرتتبة عليها يف القانون األردين ،كام تتميز الدراسة احلالية؛ باإلضافة لبحثها يف تنظيم
القانون األردين حلجية األحكام الدستورية وآثارها ومقارنتها بالقانون املرصي ،بتحليلها
جلميع األحكام القاضية بعدم الدستورية الصادرة عن املحكمة الدستورية األردنية ،وتتبعها
آلثارها عىل الترشيعات ،وبيان كيفية استجابة السلاة القضائية ألحكام املحكمة الدستورية،
ومقارنة األحكام القضائية األردنية باألحكام املرصية.
منهج البحث:
اتبع البحث املنهج الوصفي املقارن ،من خالل عرض نصوص الدستور األردين وقانون
املحكمة الدستورية األردنية الناظمة حلجية األحكام الصادرة عن املحكمة الدستورية
وآثارها ومقارنتها بام يقابلها من نصوص يف الدستور املرصي وقانون املحكمة الدستورية
العليا املرصي ،وحتليل األحكام القضائية األردنية ومقارنتها باملرصية للوقوف عىل اجتاه
القضاء يف كال الدولتني بشأن حجية األحكام الدستورية وآثارها.
منهجية البحث:
ولغايات اإلجابة عىل إشكالية البحث وحتقيق أهدافه ،فقد تم تقسيم البحث وفق ًا
للمنهجية اآلتية :يتناول املبحث األول احلجية املالقة ألحكام املحكمة الدستورية ،وينصب
املبحث الثاين عىل آثار أحكام املحكمة الدستورية.
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املبحث األول
احلجية املطلقة ألحكام املحكمة الدستورية
تتالب اإلحاطة باحلجية املالقة ألحكام املحكمة الدستورية أن يتم توضيح ماهية حجية
األحكام الدستورية ،ثم حتديد نااقها املوضوعي بدقة ملعرفة األحكام الدستورية التي تتمتع
بتلك احلجية ،وحدود تلك احلجية لبيان مشتمالهتا (املالب األول) ،ثم الوقوف عىل إلزامية
أحكام املحكمة الدستورية ومدى التزام السلاات الثال فعلي ًا بإنفاذها(املالب الثاين).

املطلب األول:
ماهية حجية األحكام الدستورية ونطاقها املوضوعي

تعد احلجية التي تتمتع هبا أحكام املحكمة الدستورية من أهم اآلثار املرتتبة عىل
صدورها ،ولذا جيب التعرف عىل مفهوم احلجية لغ ًة واصاالح ًا (الفرع األول) ،ثم النااق
املوضوعي حلجية األحكام الدستورية (الفرع الثاين).

الفرع األول:
ماهية حجية األحكام الدستورية

جيب ابتدا ًء ،للوقوف عىل ماهية حجية األحكام الدستورية ،التعرف عىل املعنى اللغوي
للحجية وصوالً إىل معناها االصاالحي ومتييزها عام خيتلط هبا من مفاهيم ،وتوضيح أنواع
حجية األمر املقيض به ،ثم توضيح األساس القانوين حلجية األحكام الدستورية يف كل من
القانونني األردين واملرصي.
أوالً :تعريف حجية األمر املقيض به

احلُ َّجة يف اللغة هي وجه الظفر عند اخلصومة( ،)1واحلُ ّجة هي الربهان ،وقيل ما دوفِع به
اخلصم( ،)2و ُيقصد باحلجية اصاالح ًا هي الصفة غري القابلة للمنازعة والتي تثبت بموجب
( )1اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني.)2003( 12/287 ،
( )2مجال الدين ابن منظور ،لسان العرب.)2003( 4/228 ،
[العدد الثالث والثمانون ذو الحجة 1441هـ يوليو ]2020
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القانون ملضمون احلكم ،فيمتنع عىل القايض الذي أصدر احلكم أن يعدل عنه ،ويتوجب عىل
املحاكم احرتامه ،وال حيق ألي من اخلصوم رفع دعوى جديدة بخصوص ما سبق الفصل
فيه وإال حكم بعدم قبول الدعوى ،إال أن هذه احلجية ال متنع الاعن يف احلكم بالارق املقررة
قانون ًا ،ولذا ختتلف عن مفهوم قوة األمر املقيض به املتمثلة بالوصف القانوين الذي يلحق
احلكم القضائي إذا أصبح غري قابل للاعن بارق الاعن العادية(.)3
ويوجد نوعان حلجية األمر املقيض به ،ومها :احلجية النسبية التي ينحرص أثرها عىل
أطراف الدعوى التي صدر فيها احلكم ،واحلجية املالقة التي يمتد أثرها ليرسي يف مواجهة
الكافة ،فيكون احلكم ملزم ًا للجميع وليس فقط ألطراف الدعوى ،كام متنع تلك احلجية نظر
أي دعوى يف ذات املوضوع الذي صدر فيه احلكم(.)4
ثاني ًا :األساس القانوين حلجية األحكام الدستورية يف القانونني األردين واملرصي:
أخذ املرشع األردين باحلجية املالقة ألحكام املحكمة الدستورية األردين ،ويتضح ذلك
من الدستور األردين الذي نص يف املادة ( )59منه عىل أن أحكام املحكمة الدستورية ملزمة
جلميع السلاات وللكافة ،وأكدت املادة (/15أ) من قانون املحكمة الدستورية األردين عىل
ذلك ،ونص الدستور املرصي لسنة  2014يف املادة ( )195منه رصاح ًة عىل أن ألحكام
املحكمة الدستورية العليا املرصية حجية مالقة وأهنا ملزمة للكافة وجلميع السلاات ،وورد
يف املادة ( )49من قانون املحكمة الدستورية العليا املرصي رقم ( )48لسنة 1979
وتعديالته أن أحكام املحكمة الدستورية العليا ملزمة جلميع سلاات الدولة والكافة.
وتتمثل احلكمة من منح احلجية املالقة ألحكام املحكمة الدستورية يف أن الدعاوى
الدستورية بابيعتها هي دعاوى عينية توجه اخلصومة فيها إىل النصوص القانونية املاعون يف
دستوريتها كوهنا قواعد قانونية عامة جمردة ت ِ
ُنشئ مراكز قانونية عامة ال شخصية(.)5
( )3حممود زكي ،احلكم الصادر يف الدعوى الدستورية آثاره وحجيته وتنفيذه.)2005( 50 ،48-47 ،
( )4عزيزة الرشيف ،دراسة يف الرقابة عىل دستورية الترشيع.)1995( 192-191 ،
( )5عبد الغني عبداهلل ،اختصاص املحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية القوانني واللوائح ،جملة احلقوق للبحو
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أكدت املحكمة الدستورية األردنية عىل طبيعة الدعوى الدستورية بأهنا دعوى عينية
تنصب وتتوجه إىل نصوص قانونية معينة ،وال يكون اخلصم فيها أي ًا من أطراف الدعوى،
وإنام اخلصم هو النص القانوين الواجب التابيق عىل أي جزء من الدعوى املوضوعية(،)6
وقضت كذلك بأن أحكامها تتمتع باحلجية يف مواجهة الكافة سواء كانوا ممثلني بالدعوى
الدستورية أم ال ،وأن السبب يف ذلك يعود إىل طبيعة الدعوى العينية املنصبة عىل نصوص
معينة ،وأهنا كذلك حتوز احلجية بالنسبة إىل الدولة بمختلف تنظيامهتا ،ومن نتائج تلك احلجية
منع املجادلة يف تلك املسألة مرة أخرى(.)7
أكدت املحكمة الدستورية العليا املرصية يف العديد من أحكامها عىل أن الدعاوى الدستورية
هي دعاوى عينية توجه اخلصومة فيها للنصوص الترشيعية لذا تكون هلا حجية مالقة تلزم
سلاات الدولة والكافة ،وال يقترص أثرها عىل اخلصوم يف الدعوى ،كون احلكم بعدم الدستورية
يلغي قوة نفاذ النص الترشيعي ويسقاه كترشيع األمر الذي ال يقبل التجزئة(.)8

الفرع الثاين:
النطاق املوضوعي حلجية األحكام الدستورية

يتالب التعرف عىل النااق املوضوعي حلجية األحكام الدستورية بيان أنواع األحكام
الدستورية التي تتمتع باحلجية املالقة والتفريق بينها وبني تلك التي ال تتمتع إال بحجية
نسبية ،ثم توضيح حدود حجية األحكام الصادرة بعدم الدستورية.
أوالً :أنواع األحكام الدستورية التي تتمتع باحلجية املطلقة:
أكدت املحكمة الدستورية األردنية عىل أن أحكامها سواء صدرت بدستورية النص
القانوين أو بعدم دستوريته تعد ملزمة جلميع اجلهات والسلاات وللكافة دون استثناء ،وال
القانونية االقتصادية.)1996( 85 ،)4( 1 ،
( )6حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  2لسنة  ،2015اجلريدة الرسمية رقم العدد  5348تاريخ .2015/7/14
( )7حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  3لسنة  ،2013اجلريدة الرسمية رقم العدد  5225تاريخ .2013/6/23
( )8نبيلة كامل ،الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني (القضاء الدستوري).)1993( 233-232 ،
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تعد آثارها مقترصة عىل اخلصوم يف الدعوى التي صدرت بشأهنا(.)9
ترى الباحثة أن احلجية املالقة حتوزها أحكام املحكمة الدستورية األردنية القاضية
بدستورية أو عدم دستورية النص الترشيعي املاعون فيه ،وذلك باالستناد إىل إطالق املادة
(/15أ) من قانون املحكمة الدستورية التي منحت احلكم الصادر عنها صفة النهائية وجعلته
ملزم ًا للسلاات مجيعها وللكافة دون حرصها باألحكام القاضية بعدم الدستورية ،ولكون
األحكام الصادرة بإقرار دستورية النصوص املاعون بدستوريتها قد فصلت يف موضوع
الدعوى الدستورية.
أما عىل صعيد القضاء الدستوري املرصي ،فقد سار قضاء املحكمة الدستورية العليا عىل
إقرار احلجية املالقة جلميع األحكام الصادرة يف الدعوى الدستورية دون التفريق بني احلكم
بعدم الدستورية واحلكم برفض الدعوى أي تقرير دستورية النص ،ويرتتب عىل ذلك عدم
جواز عرض موضوع الدعوى مرة أخرى أمامها ،عل ًام بأن املحكمة العليا سابق ًا كانت ت ُِقر
احلجية املالقة فقط لألحكام بعدم الدستورية ،مع تقرير حجية نسبية لألحكام الصادرة برفع
الدعوى؛ مما يؤدي إىل إمكانية إقامة دعوى جديدة أمامها بشأن ذات املوضوع(.)10
ومن األمثلة عىل أحكام املحكمة الدستورية العليا ما قضت به من التأكيد عىل أن احلجية
املالقة ألحكامها سواء تلك األحكام الصادرة بعدم دستورية النص القانوين واألحكام
الصادرة بدستورية النص؛ وذلك نتيجة إىل أن الرقابة القضائية التي متارسها املحكمة هي
رقابة شاملة(.)11

( )9حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  6لسنة  ،2017اجلريدة الرسمية العدد رقم  5484تاريخ  16ترشين األول
.2017
( )10كامل ،مرجع سابق ، 239-235 ،وعبداهلل ناصف ،حجية وآثار أحكام املحكمة الدستورية العليا قبل التعديل
وبعد التعديل.)1998( 26-24 ،
( )11حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية قضية رقم  136لسنة  5ق دستورية جلسة  ،1984/3/17أمحد هبه،
موسوعة مبادئ املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى الدستورية.)1988( 120-119 ،
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وقد انقسمت اآلراء الفقهية بني مؤيد ومعارض ،فذهب املؤيدون إىل أن قانون املحكمة
الدستورية يف املادة (/49أ) نص عىل أن أحكام املحكمة يف الدعاوى الدستورية هي أحكام
ملزمة جلميع السلاات والكافة ،ويالحظ أهنا مل تفرق بني احلكم بعدم الدستورية واحلكم
برفض الاعن ،أما املعارضون لتوجه املحكمة فإهنم يرون أن التزام السلاات والكافة
باألحكام يكون بشأن األحكام بعدم الدستورية فقط ،أما أحكام الرفض فإهنا ال تأيت بجديد
يستدعي االلتزام به بل هو تأكيد لدستورية النص الترشيعي ،لذا تكون تلك األحكام
األخرية ذات حجية نسبية تقترص عىل أطرافها(.)12
وقد أكدت املحكمة الدستورية العليا عىل رسيان احلجية املالقة عىل أحكامها املتعلقة
بالعيوب املوضوعية دون تلك املتعلقة بعيوب شكلية؛ ألن حكمها برفض املااعن الشكلية
ال يعد ماهر ًا للنصوص من عيوهبا املوضوعية ،وكذلك ال يمنع كل ذي مصلحة من اللجوء
إىل الاعن بدستوريتها لدى املحكمة(.)13
وتصدر أحكام عدم قبول الدعوى الدستورية شك ً
ال لعدة أسباب ،منها :انتفاء املصلحة
أو لعدم اتصال املحكمة بالدعوى وفق ًا للقانون أو باالن صحف الدعاوى( ،)14وقد ذهب
جانب من الفقه إىل عد تلك األحكام التي مل تتعرض للموضوع ذات حجية نسبية ،فيحق
إعادة الاعن من اخلصوم ذاهتم أو من أشخاص آخرين بعد اتباع اإلجراءات السليمة(،)15
وال مانع من إعادة النظر بالدفع حتى من ِقبل من قدم الدفع يف حال استيفاء رشوطه الشكلية،

( )12زكي ،مرجع سابق.462 ،460 ،
( )13حكم جلسة  2يناير  1993يف القضية رقم  23لسنة  12دستورية ،جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا
الصادرة منذ عام  ،1990اجلزء الثاين.)1995( 184 ،
( )14زكي ،مرجع سابق.471 ،
( )15رفيق سالم ،اآلثار القانونية ألحكام املحكمة الدستورية العليا ،املؤمتر العلمي األول لكلية احلقوق جامعة حلوان،
 ،) 1998( 379أرشف اللمساوي ،دور الرقابة الدستورية يف محاية احلقوق واحلريات يف إطار الترشيعات الوطنية
واملواثيق الدولية.)2009( 78-77 ،
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مثل :قيامه بدفع الرسوم أو حتديده للنص املاعون به أو استيفاء رشط الصفة(.)16
ثاني ًا :حدود حجية األحكام الصادرة بعدم الدستورية
يقتيض الوقوف عىل حدود حجية األحكام الصادرة بعدم الدستورية بيان مدى شموهلا
ألسباب احلكم واقتصارها عىل اجلزء املخالف من النص للدستور.
 .1احلجية للمنطوق واألسباب
تثبت احلجية ملناوق احلكم الدستوري وأسبابه رشياة أن تكون تلك األسباب مرتبا ًة
ارتباط ًا وثيق ًا باملناوق بحيث تكمل احلكم وتفرسه ،خاصة أن نااق احلكم ال يقترص عىل
املناوق ،فكثري ًا ما حتتوي األسباب جزء ًا مما فصل فيه احلكم الدستوري(.)17
جاء يف قرار املخالفة ألحد أحكام املحكمة الدستورية األردنية أن كل حكم من أحكام
املحكمة الدستورية األردنية يتألف من فقرتني :األوىل تتمثل يف مناوق احلكم
( ،)Dispositiveوهو احلل الذي قضت به املحكمة من دستورية النص أو عدم دستوريته،
والثانية فقرة األسباب أو التعليل أو احليثيات وهي تتجسد يف املسوغات التي َبنى عليها
احلكم مناوقه ،ولذا فإن األسباب تشكل ركيزة مناوق احلكم وترتبط به ارتباط ًا وثيق ًا وتعد
داخلة يف تكوينه كوحدة واحد ة ال تتجزأ وال تقوم له قائمة دوهنا ،لذا فإن نااق احلجية
املالقة حلكم املحكمة الدستورية ياال مناوقه وينسحب إىل أسبابه ،وعليه ذهب الفقه
والقضاء املقارن العتبار القصور يف تسبيب األحكام الدستورية خمالفة جسيمة ،وتوصل قرار
املخالفة إىل أن احلكم مل يوفر األسباب واحليثيات التي تشكل ركيزة أساسية ملناوقه وال تقوم
له قائمة دوهنا(.)18
ومن األمثلة عىل ذلك حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية القايض يف مناوقه بعدم
( )16كامل السعيد ،النظرية العامة للقضاء الدستوري.)2017( 288 ،
( )17الرشيف ،دراسة يف الرقابة عىل دستورية الترشيع ،مرجع سابق.198 ،
( )18قرار املخالفة يف احلكم رقم  3لسنة  ،2018املنشور يف اجلريدة الرسمية العدد رقم  ،5523تاريخ .2018/6/25
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دستورية بعض النصوص الواردة يف املرسوم بقانون املنظم النتخابات جملس الشعب ،إذ مل
يرد يف مناوقه باالن تكوين جملس الشعب بل تضمنت حيثياته وأسبابه ذلك ،فمن خالل
مراجعة أسباب احلكم املذكور تبني أن الوقائع التي استندت إليها املحكمة تتمثل يف أن املادة
( )38من اإلعالن الدستوري الصادر يف  30مارس  2011واملعدل باإلعالن الدستوري
الصادر يف  25سبتمرب  2011قد نصت عىل أن القانون ينظم حق الرتشيح ملجليس الشعب
والشورى وفق ًا لنظام انتخايب جيمع بني القوائم احلزبية املغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثني
لألوىل والثلث الباقي للثاين ،وقد استهدف املرشع الدستوري بذلك التقسيم إجياد تنوع يف
التوجيهات الفكرية والسياسية داخل جملس الشعب؛ ليعرب عن رؤى املجتمع بمختلف
أطيافه وتياراته واجتاهاته إال أن املرسوم بقانون يف شأن جملس الشعب يف النصوص املحكوم
بعدم دستوريتها قد أتاح ملرشحي األحزاب السياسية الرتشيح لعضوية جملس الشعب من
خالل القوائم احلزبية املغلقة وكذلك من خالل النظام الفردي ،يف حني أتاح للمرشحني
املستقلني غري املنتمني لألحزاب السياسية الرتشيح بواساة النظام الفردي فقط(.)19
 .2اقتصار احلجية عىل اجلزء املخالف من النص للدستور
ال يشمل أثر احلكم بعدم الدستورية إال أجزاء نصوص القانون املخالفة للدستور ،ويمتد
أثره إىل ما يرتبط هبا من نصوص ،وعىل املحكمة أن تفصل يف مدى االرتباط وأثره( ،)20فال
يمتد ليشمل أجزاء النصوص املتفقة مع الدستور.
بينت املحكمة الدستورية األردنية أن نااق حجية األحكام الصادرة عنها يقترص عىل
النصوص موضوع املنازعة حول دستوريتها من عدمها ،وقضت بقرص عدم الدستورية
وحرصها بعبارة وردت يف هناية املادة من النظام املعدل لنظام الرضيبة اخلاصة لسنة ،2016
إذ جاء مضموهنا بأنه يعمل بالنظام املعدل ابتداء من  2016/6/21أي بأثر رجعي ،وأن
( )19حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم ( )20لسنة ( )34قضائية دستورية املنشور يف اجلريدة
الرسمية العدد رقم ( )24تابع (أ) ،17-14 ،تاريخ .17-14 ،2012/6/14
( )20صربي السنويس ،آثار احلكم بعدم الدستورية دراسة مقارنة.)2013( 88 ،
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باقي أحكام النظام املاعون فيه ال تعد خمالفة للدستور(.)21
وقد قضت املحكمة الدستورية العليا املرصية بعدم دستورية املادة األوىل من القانون رقم
( )125لسنة  1981ببعض األحكام اخلاصة بنقابة املحامني وإباال أثرها وإحلاق اإلباال بباقي
نصوص ذلك القانون؛ ألهنا مرتباة هبا ارتباط ًا ال يقبل الفصل أو التجزئة ،ومن اجلدير بالذكر
أن املادة األوىل املذكورة تنص عىل أن تنتهي مدة عضوية نقيب املحامني احلايل وأعضاء جملس
النقابة احلاليني من تاريخ نفاذ القانون وقد عدت املحكمة هذه املادة خمالفة لنص املادة  56من
الدستور إلخالهلا بمبدأ احلرية النقابية ،وقضت كذلك بأن تقترص حجية احلكم الصادر يف
الدعوى الدستورية الفاصل يف املوضوع عىل النصوص التي أثريت املنازعة بشأن عدم
دستوريتها ،فإذا تم تعديل القانون فال يعد احلكم مانع ًا من نظر الدعوى؛ ألن حمل الاعن
خمتلف( ،)22كام أن إلغاء أو تعديل النص الترشيعي ال ينفي املصلحة يف الاعن بعدم دستوريته،
ألن األصل يف رسيان القواعد القانونية أهنا ترسي عىل الوقائع التي تتم يف ظلها(.)23

املطلب الثاين:
إلزامية أحكام املحكمة الدستورية
حرص املرشع الدستوري األردين عىل النص رصاح ًة يف املادة )/51أ( منه بأن أحكام
املحكمة الدستورية ملزمة جلميع السلاات وللكافة ،وقد أكد قانون املحكمة الدستورية
األردين يف املادة )/15أ( منه عىل ذلك ،وقضت املحكمة الدستورية األردنية بأن األحكام
الصادرة عنها بعدم دستورية نص ترشيعي أو تلك التي تقرر دستوريتها تعد أحكام ًا ملزمة
( )21حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  5لسنة  ،2017اجلريدة الرسمية العدد رقم  5479تاريخ  30آب .2017
( )22حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية قضية رقم  47لسنة  3ق دستورية جلسة  ،1983/6/11جمموعة أحكام
املحكمة الدستورية العليا الصادرة خالل الفرتة من عام  1981حتى عام  ،1989اجلزء األول،)1996( 68-67 ،
وحكم املحكمة الدستورية العليا املرصية قضية رقم  37لسنة  9ق دستورية جلسة  ،1990/5/19جمموعة أحكام
املحكمة الدستورية العليا الصادرة منذ عام  ،1990اجلزء األول.)1995( 32 ،
( )23حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية رقم  205سنة  28ق تاريخ  ،2015/1/10املنشور يف اجلريدة الرسمية
العدد رقم ( )4تابع ،تاريخ .8 ،2015/1/22
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جلميع السلاات واجلهات ،وينرصف أثرها إىل الكافة دون أي استثناء وال تقترص آثارها عىل
اخلصوم يف الدعوى(.)24
وجاء الدستور املرصي بنص مماثل للدستور األردين إذ أكد يف املادة ( )195منه عىل أن
أحكام املحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجلميع السلاات ،وهو ذات احلكم الوارد
يف املادة ( )49من قانون املحكمة الدستورية العليا املرصي ،وتتمثل احلكمة يف تقرير إلزامية
األحكام الصادرة يف الدعاوى الدستورية جلميع سلاات الدولة وللكافة يف طبيعة تلك
الدعاوى ،فهي تُعد دعاوى عينية ُخيتصم هبا النص الترشيعي؛ لذا تكتسب احلجية املالقة،
وقد أكدت عىل ذلك املحكمة الدستورية العليا املرصية يف العديد من أحكامها(.)25
تلتزم سلاات الدولة الثال بإعامل وتنفيذ األحكام الصادرة عن املحكمة الدستورية وإن
كانت األحكام املتضمنة الرد شك ً
ال للدعوى الدستورية أو تلك املتضمنة دستورية النص
املاعون فيه ال تلقي بأي التزامات عىل السلاات الثال  ،إال أن احلال ليس كذلك بالنسبة
لألحكام الصادرة بعدم دستورية النص الترشيعي إذ يتالب ذلك احلكم من كل سلاة اختاذ
اإلجراءات الالزمة يف حدود اختصاصاهتا إلزالة العوار الدستوري ،وتم يف هذا املبحث تناول
التزام السلاات بإنفاذ أحكام املحكمة الدستورية ابتدا ًء بالسلاة القضائية (الفرع األول) ،ثم

السلاة التنفيذية (الفرع الثاين) ،وانتها ًء بالسلاة الترشيعية (الفرع الثالث).

( )24حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  6لسنة  ،2017اجلريدة الرسمية العدد رقم  5484تاريخ  16ترشين األول
.2017
( )25حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية قضية109لسنة  6ق جلسة  ،1987/1/3وحكم املحكمة الدستورية
العليا املرصية  33لسنة  7ق جلسة  ،1986/2/1أمحد هبه ،موسوعة مبادئ املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى
الدستورية.)1988( 120-119 ،
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الفرع األول:
التزام السلطة القضائية بإنفاذ حكم املحكمة الدستورية
يقتيض الوقوف احلقيقي عىل التزام السلاة القضائية بإنفاذ حكم املحكمة الدستورية أن
يتم التعرف عىل قرارات القضاء اإلداري األردين واملرصي بشأن إعامهلا لألحكام الصادرة
بعدم الدستورية ،وإعامل اجتهادات حمكمة التمييز األردنية وحمكمة النقض املرصية لألحكام
الصادرة بعدم الدستورية.
أوالً :إعامل القضاء اإلداري األردين واملرصي لألحكام الصادرة بعدم الدستورية:
قضت املحكمة الدستورية األردنية بعدم دستورية الفقرة (ج) من املادة ( )11من قانون
األسامء التجارية وإعالن باالهنا من تاريخ صدور حكمها .إذ نصت تلك املادة عىل أن يكون
ال للاعن لدى حمكمة العدل العليا؛ ألهنا مل ِ
قرار املسجل بشاب االسم التجاري قاب ً
تساو بني
الارفني يف حق اللجوء إىل القضاء اإلداري وأعات ملن ُسجل باسمه االسم التجاري حق

الاعن عند شاب االسم التجاري لدى حمكمة العدل العليا ،بينام حرمت طالب الشاب من
ذلك احلق عند رفض طلب الشاب ،ممَّا يشكل إخالالً بمبدأ املساواة املنصوص عليه يف املادة
( )6من الدستور األردين ،وحرمان أحد أطراف النزاع من اللجوء إىل القضاء اإلداري(.)26

وعىل إثر ذلك قضت حمكمة العدل العليا التي أحالت الدفع بعدم دستورية النص املذكور
برد الدعوى شك ً
ال لعدم االختصاص مسبب ًة قرارها بأن املحكمة تغدو غري خمتصة بنظر
الدعوى بعد إعالن باالن الفقرة (ج) املنوه عنها بموجب املحكمة الدستورية األردنية ،كام
أشارت إىل أن حكم املحكمة الدستورية املذكور يرسي من تاريخ صدوره أي من
.)27( 2013/11/24
( )26حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  7لسنة  2013يف اجلريدة الرسمية العدد رقم  5257تاريخ
.2013/11/24
( )27قرار حمكمة العدل العليا األردنية يف الدعوى رقم  2013/138تاريخ  ،2013/12/10منشورات قسااس.
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ترى الباحثة أن قرار حمكمة العدل العليا يعد تكريس ًا ملا سبق أن استقر اجتهادها عليه من
رد الدعوى شك ً
ال لعدم االختصاص بنظر قرار رد طلب شاب االسم التجاري ،وأن احلكم
بعدم الدستورية انصب عىل املادة (/11ج) من قانون األسامء التجارية التي قرصت حق
الاعن عىل قرار املسجل بشاب االسم التجاري ،وأن القرار قد صدر يف ظل قانون حمكمة
العدل العليا لسنة  1992وقبل صدور قانون القضاء اإلداري لسنة  ،2014إذ كان القانون
األول جييز الاعن بالقرارات اإلدارية املذكورة يف املادة ( )9حرص ًا وما ورد عليه نص رصيح
يف القوانني األخرى ،يف حني أن قانون القضاء اإلداري احلايل جييز الاعن بجميع القرارات
اإلدارية ،فال يوجد ما يمنع حالي ًا من نظر املحكمة اإلدارية يف قرار رد طلب شاب االسم
التجاري انسجام ًا مع حكم املحكمة الدستورية.
قضت حمكمة العدل العليا بإلغاء القرار اإلداري املاعون فيه الصادر عن جلنة التقاعد
املدين املتضمن ختصيص راتب تقاعدي للمستدعي وراتب اعتالل الذي أثار الدفع بعدم
الدستورية( ،)28وذلك إعامالً حلكم املحكمة الدستورية بعدم دستورية املادة (/14ب) من
نظام موظفي وكالة األنباء رقم ( )17لسنة  2010كونه قد ميز بني فئتني من املوظفني كالمها
اكتملت بشأهنم رشوط استحقاق راتب التقاعد املدين ،ومها :املوظفون الصحفيون الذين
يتم احتساب رواتبهم التقاعدية عىل أساس  %65من رواتبهم األساسية ،والفئة األخرى هي
تلك التي ختضع لقانون التقاعد املدين وال متارس أعامل الصحافة إذ يتم احتساب رواتبهم
ال عم ً
التقاعدية عىل أساس الراتب األسايس كام ً
ال بأحكام قانون التقاعد املدين عل ًام بأن كال
الفئتني ختضعان لقانون التقاعد املدين ،وقد قضت بعدم دستورية النص كونه خيل بمبدأ
املساواة أمام القانون املقرر يف الدستور األردين يف املادة السادسة منه ،كذلك ملساسه بحق
امللكية الذي كفله الدستور والذي يمتد ليشمل كل حق له قيمة مالية.
ومن أحكام القضاء اإلداري املرصي التي يمكن االستشهاد هبا عىل التزام املحاكم
اإلدارية بأحكام املحكمة الدستورية العليا ،تلك األحكام الصادرة عن املحكمة اإلدارية
( )28قرار حمكمة العدل العليا األردنية يف الدعوى  2014/101تاريخ  ،2014/9/30منشورات قسااس.
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العليا التي قضت بعدم قبول الاعن واعتبار اخلصومة منتهية لزوال املصلحة عىل إثر صدور
حكم املحكمة الدستورية العليا املتضمن باالن تكوين جملس الشعب يف جمموعه(.)29
ثاني ًا :إعامل حمكمة التمييز األردنية وحمكمة النقض املرصية لألحكام الصادرة بعدم
الدستورية
جاء يف حكم املحكمة الدستورية األردنية املتضمن عدم دستورية املادة ( )51من قانون
التحكيم التي نصت عىل أن حكم املحكمة املختصة القايض بتأييد حكم التحكيم واألمر
بتنفيذه يعد قاعي ًا كوهنا حرمت املحكوم عليه من الاعن يف ذلك القرار بينام سمحت
للمحكوم له بالاعن يف قرار حمكمة االستئناف بباالن حكم التحكيم ،لذا قضت بعدم
دستورية النص املذكور النتقاصه من حق التقايض الذي يتالب متكني املواطنني من ممارسة
حرياهتم وحقوقهم ومنها حق التقايض عىل درجتني ،وملساسه بمبدأ املساواة بني املواطنني
أمام القانون(.)30
قضت حمكمة التمييز األردنية بأنه يرتتب منذ صدور حكم املحكمة الدستورية األردنية
املذكور بأنه حيق للمستدعي الاعن يف قرار حمكمة االستئناف القايض بتأييد حكم التحكيم
واألمر بتنفيذه ،ولذا قررت رد الاعن التمييزي شك ً
ال كون الاعن ُقدم بعد فوات املدة
القانونية للاعن ،وال يعتد بتقديمه بعد احلصول عىل إذن التمييز كونه ال حيتاج للحصول عىل
إذن التمييز كون املبلغ يزيد عىل عرشة آالف(.)31
وقد قضت حمكمة التمييز األردنية يف قرارها رقم ( )2014/3819تاريخ
 2015/1/29بأن موضوع الدعوى احلقوقية هو طلب شاب الغايات املتعلقة بالسخانات
الشمسية حسب مرشوحات وزير الصناعة لالسم التجاري حنانيا لالستثامرات والذي تم
( )29السنويس ،مرجع سابق.79 ،
( )30حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  2لسنة  2013تاريخ  2013/4/3يف اجلريدة الرسمية العدد رقم 5217
تاريخ .2013/4/3
( )31قرار حمكمة التمييز األردنية رقم  2014/779تاريخ  ،2014/6/11منشورات قسااس.
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رفضه من مسجل األسامء التجارية ،وعدت املحكمة قرار مسجل األسامء التجارية سواء كان
بالشاب أم برفض الشاب هو يف حقيقته قرار إداري حسب مناوق حكم املحكمة
الدستورية األردنية املتضمن عدم دستورية املادة (/11ج) من قانون األسامء التجارية ،ولذا
فإن الاعن فيه يقع ضمن اختصاص القضاء اإلداري ال القضاء العادي ،وقضت املحكمة
بنقض القرار املاعون فيه وإعادة األوراق ملحكمة االستئناف التي بدورها قضت باتباع ما
ورد يف قرار النقض وإعالن عدم اختصاصها ،وقد تم متييز قرارها وقضت حمكمة التمييز
هبيئتها العامة رقم ( )2015/4204تاريخ  2016/5/30بأنه بعد صدور حكم املحكمة
الدستورية األردنية مل يعد قرار شاب االسم التجاري الصادر عن مسجل األسامء التجارية
قاب ً
ال للاعن فيه لدى القضاء اإلداري ،ولذا قررت هبيئتها العامة الرجوع عن أي اجتهاد
سابق واعتبار حمكمة البداية هي صاحبة االختصاص يف نظر النزاع وإعادة األوراق ملحكمة
االستئناف التي حكمت بشاب الغاية الواردة يف سجل األسامء التجارية وتم متييز القرار،
وأصدرت حمكمة التمييز هبيئتها العامة يف قرارها رقم ( )2017/1316تاريخ
 2011/7/27التي أكدت أن الدعوى تاالب بشاب الغاية املضافة للمؤسسة وال تتعلق
بشاب االسم التجاري وال تنابق عليها املادة ( )11من قانون األسامء التجارية لذا نقضت
حكم االستئناف وأعادت األوراق ملحكمة االستئناف التي اتبعت قرار النقض.
أما عىل صعيد األحكام القضائية املرصية ،فقد أكد الفقه املرصي عىل أنه جيب عىل السلاة
القضائية االلتزام بأحكام املحكمة الدستورية وتنفيذها بجميع أنواعها ودرجاهتا ،ويتمثل
ذلك باالمتناع عن تنفيذ النصوص املحكوم بعدم دستوريتها عىل مجيع املنازعات املنظورة
من قبلها حالي ًا ويف املستقبل( ،)32كام جيب عليها رفض أي دفع بعدم دستورية نص سبق أن
حكم بعدم دستوريته(.)33

( )32عزيزة الرشيف ،أثر احلكم بعدم الدستورية عىل الترشيعات املخالفة،املؤمتر العلمي األول لكلية احلقوق جامعة
حلوان.)1998( 219،
( )33زكي ،مرجع سابق.715 ،
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ومن اجلدير بالذكر عدم وجود نص يف الدستور املرصي ويف قانون املحكمة الدستورية
العليا املرصية بشأن جزاء امتناع املحاكم عن تنفيذ أحكام املحكمة الدستورية( ،)34وقد
قضت املحكمة الدستورية العليا يف عدة أحكام بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى املتعلقة
بتنفيذ أحكامها بعدم الدستورية أو عدم قبول تلك الدعاوى ألن حمكمة املوضوع تتوىل إعامل
آثار األحكام الصادرة يف املسائل الدستورية( ،)35وإن كان هلا أن تتصدى لكل ما يمنع تنفيذ
حكمها(.)36
وقد ثار اجلدل بشأن جزاء امتناع املحاكم عن تنفيذ األحكام الدستورية عىل إثر صدور
قرار حمكمة النقض املرصية الذي خالف حكم املحكمة الدستورية العليا القايض برد
الدعوى النتفاء مصلحة املدعي؛ ألن الواقعة حمل االهتام اجلنائي مل تعد معاقب ًا عليها كون
القانون رقم ( )4لسنة  1996هو القانون األصلح للمتهم ،إذ إن ك ً
ال من قانون رقم ()49
لسنة  1977يف شأن تأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر ،وقانون رقم
( )136لسنة  1981يف شأن بعض األحكام اخلاصة بتأجري وبيع األماكن وتنظيم العالقة
بني املؤجر واملستأجر تضمنا جتريم تقايض مقدم إجيار(.)37
خالفت اهليئة العامة للمواد اجلنائية بمحكمة النقض املرصية حكم املحكمة الدستورية
العليا إذ قضت بتابيق القانونني رقم ( )49لسنة  1977ورقم ( )136لسنة  1981عىل
( )34سالم ،مرجع سابق.400 ،
( )35حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف القضية رقم  16لسنة  3ق  ،1982/6/5املوقع الرسمي اإللكرتوين
للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربية:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx ،

وحكمها يف القضية رقم  22لسنة  18ق  ،1996/11/30رجب عبداحلكيم سليم ،جمموعة األحكام التي أصدرهتا
املحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها إىل اآلن ،الكتاب األول.)1997( 152 ،
( )36السنويس ،مرجع سابق.80 ،
( )37حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف القضية رقم ( )48لسنة  17قضائية دستورية جلسة ،1997/2/22
حسام حمفوظ ،املوسوعة الدستورية الشاملة جلميع أحكام املحكمة الدستورية العليا وقراراهتا بالتفسري80-78 ،
(.)1998
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العالقات اإلجيارية القائمة قبل نفاذ قانون رقم ( )4لسنة  1996مسبب ًة حكمها بأن احلجية
املالقة التي تثبت لألحكام الصادرة يف الدعاوى الدستورية وامللزمة جلميع سلاات الدولة
هي تلك األحكام الصادرة يف املوضوع والتي انتهت إىل عدم دستورية النص الترشيعي أو
دستوريته ،أما رفض الدعوى فال حيوز تلك احلجية(.)38
وعىل إثر صدور حكم حمكمة النقض املخالف حلكم املحكمة الدستورية فقد قام املتهم
برفع منازعة تنفيذ أمام املحكمة الدستورية العليا التي أكدت مرة أخرى عىل حكمها بشأن
القانون األصلح للمتهم ،وقضت بأنه ال حمل للعودة لبحث ما إذا كان قانون  1996أصلح
للمتهم بعد أن صدر حكمها بأن اجلرائم التي وقعت يف ظل قانوين ( )49لسنة 1977
و( )136لسنة  1981تظل خاضعة ألحكامها وال يمتد قانون  1996هلا بأثر رجعي ،وأن
ما جاء يف قضاء املحكمة بشأن منازعة التنفيذ هو تكرار لتقرير احلكم بعدم قبول الدعوى
الدستورية ،وأرصت حمكمة النقض عىل حكمها املخالف حلكم املحكمة الدستورية
وأصدرت الدائرة اجلنائية بمحكمة النقض حك ًام يتعلق بخلو الرجل ،وأكدت فيه عىل تأييد
حكم اهليئة العامة للمواد اجلنائية بشأن قانون رقم ( )4لسنة .)39(1996
وقد اختلف الفقه حول موقف حمكمة النقض من حكم املحكمة الدستورية ،فذهب
جانب من الفقه إىل تأييد حكم املحكمة الدستورية العليا ،ومن حججه أن املحكمة مارست
رقابتها الدستورية عند بحثها للمصلحة الشخصية املبارشة للااعن فتبني هلا عدم توافرها
لوجود قانون أصلح جيب تابيقه عىل الااعن ،ولذا فإن أحكام املحكمة الدستورية بام فيها
( )38حكم اهليئة العامة للمواد اجلنائية بمحكمة النقض املرصية يف الاعن املقيد يف جدول املحكمة  11838لسنة 60
قضائية تاريخ  13إبريل  ،1997حسام حمفوظ ،امللحق رقم ( )1للموسوعة الدستورية الشاملة جلميع أحكام املحكمة
الدستورية العليا وقراراهتا بالتفسري( 17-16 ،د.ت.).
( )39حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف القضية رقم  1لسنة  19ق منازعة تنفيذ دستورية جلسة ،1998/10/3
وحكم الدائرة اجلنائية بمحكمة النقض املرصية يف الاعن رقم  6826لسنة  61ق تاريخ  20أكتوبر  ،1998حسام
حمفوظ ،امللحق رقم ( )1للموسوعة الدستورية الشاملة جلميع أحكام املحكمة الدستورية العليا وقراراهتا بالتفسري،
( 22-13،21د.ت.).
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حكمها بعدم القبول له حجية مالقة ،يف حني ذهب اجلانب املؤيد الجتاه حمكمة النقض بأن
ما ورد يف أسباب احلكم زياد ًة عن حاجة الدعوى ال يكتسب احلجية ،وال ينرصف اإللزام
املالق حلكم املحكمة الدستورية لتقدير واقعي أو قانوين مل يكن موضوع ًا للدعوى
الدستورية(.)40
ترى الباحثة أن حكم القضاء الدستوري الذي حيوز احلجية هو ذلك احلكم املنصب عىل
موضوع الدعوى الدستورية املتمثل بدستورية النص القانوين أو عدم دستوريته ،ولذا فإن
حمكمة النقض مل ختالف ما ذهبت إليه املحكمة الدستورية إذ يعد تدخ ً
ال من املحكمة
الدستورية عند حتديدها للقانون األصلح للمتهم.
بنا ًء عىل ما تقدم ،يتضح أن املحاكم األردنية واملرصية قد أعملت مضمون األحكام

الدستورية يف قراراهتا القضائية مع وجود بعض االستثناءات التي تسلط الضوء عىل رضورة
وجود نص يعالج مسألة امتناع املحاكم عن تنفيذ األحكام الدستورية.

الفرع الثاين:
التزام السلطة التنفيذية بإنفاذ أحكام املحكمة الدستورية

تظهر أمهية التزام السلاة التنفيذية بإنفاذ أحكام املحكمة الدستورية خاص ًة يف ناحيتني
أساسيتني :أوالمها االمتناع عن تنفيذ النصوص املحكوم بعدم دستوريتها ،واملبادرة إىل
إصدار أنظمة جديدة أو معدلة إذا كانت النصوص املحكوم بعدم دستوريتها وارد ًة يف أنظمة،
وثانيهام االلتزام بمضمون أحكام املحكمة الدستورية عند إصدار قرارهتا اإلدارية.
أوالً :االمتناع عن تنفيذ القوانني واألنظمة غري الدستورية وإصدار األنظمة الالزمة
تلتزم السلاة التنفيذية بتنفيذ األحكام الدستورية ،فإذا صدر احلكم برد الدعوى
الدستورية فإن عليها االستمرار بإعامل النصوص املقيض بدستوريتها ،أما إذا صدر احلكم
بعدم الدستورية فيتوجب عليها عندئذ االمتناع عن إعامل النصوص املقيض بعدم دستوريتها
( )40زكي ،مرجع سابق.708-698 ،
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دون انتظار قيام السلاة الترشيعية بإلغاء النص وذلك تنفيذ ًا حلكم املحكمة الدستورية ،كأن
تلتزم السلاة التنفيذية بعدم حتصيل مبالغ استناد ًا إىل قانون ُحكم بعدم دستوريته أو التزامها
برد مبالغ تم حتصيلها بناء عىل قانون حكم بعدم دستوريته( ،)41وجيب عليها إلغاء األنظمة -
واملسامة باللوائح يف النظام القانوين املرصي -املقيض بعدم دستوريتها( ،)42وإصدار أنظمة
جديدة بدالً عن تلك املقيض بعدم دستوريتها(.)43
ومن األمثلة عىل إنفاذ السلاة التنفيذية حلكم املحكمة الدستورية األردنية ،أن السلاة
التنفيذية عند إصدارها لألنظمة املعدلة الالحقة لنظام الرضيبة اخلاصة قد راعت مضمون
حكم املحكمة الدستورية األردنية بعدم دستورية ما ورد يف املادة األوىل من النظام املعدل
رقم ( )97لسنة  2016بشأن رسيانه بأثر رجعي ،ويالحظ صدور مخسة أنظمة معدلة بعد
ذلك نصت عىل رسياهنا من تاريخ نرشها يف اجلريدة الرسمية(.)44
ومن اجلدير بالذكر أنه تم تعديل املادة املاعون فيها بعدم الدستورية من نظام موظفي
وكالة األنباء األردنية لسنة  2010وذلك بعد إحالة الدفع إىل املحكمة الدستورية وقبل
صدور احلكم بعدم دستوريتها ،إذ تم بناء عىل إصدار نظام معدل رقم ( )60لسنة 2014
تعديل تلك املادة فقط بإضافة عبارة تشرتط أن ال تقل رواتبهم األساسية اخلاضعة للتقاعد
املدين عن الرواتب األساسية ملثيالهتا من الدرجات الواردة يف نظام اخلدمة املدنية إىل آخر
الفقرة (ب) من املادة ( )14املاعون يف دستوريتها والتي تنص عىل أن املوظفني الصحفيني
الذين كانوا خيضعون للتقاعد املدين قبل صدور النظام سيتم إخضاع  %65من رواتبهم
األساسية الحتساب العائدات التقاعدية وفق قانون التقاعد املدين.

( )41زكي ،مرجع سابق.715-714 ،
( )42حممد السيد ،قضاء الدستورية يف مرص يف ضوء قانون وأحكام املحكمة الدستورية العليا.)2004( 365 ،
( )43خليفة اجلهمي ،رقابة دستورية القوانني يف ليبيا ومرص والكويت والبحرين دراسة حتليلية مقارنة.)2018( 505 ،
( )44األنظمة هي :نظام معدل لنظام الرضيبة اخلاصة رقم  15لسنة  ،2017ونظام معدل رقم  93لسنة  ،2017ونظام
معدل رقم  3لسنة  ، 2018ونظام معدل رقم  52لسنة  2018ونظام معدل رقم  144لسنة .2018
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ترى الباحثة عدم كفاية هذا التعديل وعدم تناسبه مع احلكم الذي صدر الحق ًا بعدم
دستورية النص ،إذ كان عىل السلاة التنفيذية أن تستجيب للحكم بتعديل النص املذكور من
خالل إلغاء نسبة  %65من الراتب األسايس ،ال أن تسارع خالل نظر الدفع لتعديله احرتام ًا
حلجية حكم املحكمة الدستورية األردنية وإعامالً ملقتضياته.
ثاني ًا :إنفاذ أحكام عدم الدستورية يف القرارات اإلدارية:
تلتزم السلاة التنفيذية بإعامل مقتضيات احلكم الدستوري يف املستقبل عىل ما تصدره من
قرارات إدارية ،إال أن السؤال يثور هنا حول آثار احلكم الدستوري عىل القرارات اإلدارية
التي صدرت بنا ًء عىل النص املقيض بعدم دستوريته؟
يرى رأي من الفقه األردين أن من حاالت فتح ميعاد الاعن يف القرار اإلداري بعد انقضاء
ميعاد الاعن فيه قانون ًا هو احلكم بعدم دستورية النص الذي صدر القرار اإلداري تابيق ًا له،
ويبدأ ميعاد رفع دعوى اإللغاء من تاريخ نرش احلكم بعدم الدستورية( ،)45وتؤيد الباحثة ما
ذهب إليه هذا الرأي ،وتضيف بأن فتح ميعاد الاعن ال ينابق عىل القرارات اإلدارية التي
صدر بشأهنا أحكام قاعية من القضاء اإلداري بنا ًء عىل النص املحكوم بعدم دستوريته.
ذهبت غالبية الفقه اإلداري املرصي إىل أن احلكم بعدم دستورية النص القانوين يفتح باب
الاعن عىل القرار اإلداري ابتدا ًء من نرش احلكم يف اجلريدة الرسمية ،وجيب عىل السلاة
التنفيذية أن تسحب قراراهتا التي أصبحت غري مرشوعة عىل إثر صدور ذلك احلكم ،وأن

اإلدارة متتنع عن سحب القرار إذا ما حصل من صدر لصاحله عىل حكم قضائي حائز قوة
األمر املقيض قبل صدور حكم املحكمة الدستورية العليا؛ ألن املذكرة اإليضاحية لقانون
املحكمة الدستورية املرصي قد بينت أن املادة ( )49منه قد استثنت من رسيان األثر الرجعي
احلقوق املكتسبة استناد ًا إىل حكم حائز لقوة األمر املقيض به أو التقادم ،أما فوات مواعيد
الاعن باإللغاء فال يمنع من سحب القرار بعد صدور احلكم بعدم الدستورية(.)46
( )45محدي القبيالت ،الوجيز يف القضاء اإلداري.)2018( 296 ،
( )46السنويس ،مرجع سابق.83-82 ،
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ومن اجلدير بالذكر أن اجتهاد املحكمة اإلدارية العليا املرصية قد تاور من حيث فتح
ميعاد الاعن يف القرارات اإلدارية الباطلة الصادرة باالستناد إىل قانون ُحكم بعدم دستوريته
إذ كانت تأخذ بأن ميعاد الاعن يف تلك القرارات البالغ ستني يوم ًا يبدأ من تاريخ نرش احلكم
يف اجلريدة الرسمية ،وإذا انقضت تلك املدة فإن القرار يتحصن ،إال أهنا عدلت عن ذلك
وأخذت بأن امليعاد يظل مفتوح ًا بعد صدور احلكم بعدم دستورية القانون أو أحد نصوصه
ألن القرار يف هذه احلالة ُيعد قرار ًا منعدم ًا(.)47
وعىل صعيد اتباع السلاة التنفيذية ألحكام املحكمة الدستورية األردنية ،يمكن
استعراض املثال اآليت من خالل ما ورد يف حكم للمحكمة اإلدارية العليا األردنية القايض
برد الاعن يف حكم املحكمة اإلدارية كون احلكم املتضمن قرار إحالة الااعن إىل االستيداع
موافق ًا للقانون( ،)48وذلك إعامالً حلكم املحكمة الدستورية األردنية الذي أجاز إصدار قرار
بإحالة القضاة لالستيداع كوهنا قررت دستورية مجيع فقرات املادة ( )15باستثناء ما ورد يف
الفقرة (ج) منها بشأن إهناء خدمة القايض إذا مل يكن قد استكمل مدة اخلدمة الالزمة إلحالته
لالستيداع أو التقاعد(.)49
جتدر اإلشارة إىل اخلالف الذي أثاره تنفيذ حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية
القايض بأن انتخابات جملس الشعب قد أجريت بنا ًء عىل نصوص ثبت عدم دستوريتها ،فقد
تضمن احلكم أن تكوين جملس الشعب بكامله يكون باط ً
ال من تاريخ انتخابه ،ويرتتب عليه
زوال وجوده بقوة القانون من ذلك التاريخ دون حاجة إىل اختاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم
بعدم دستورية النصوص املاعون فيها ،وأنه ال يؤدي ذلك إىل إسقاط ما أقره املجلس من
قوانني وقرارات حتى تاريخ نرش احلكم يف اجلريدة الرسمية بل تبقى صحيحة ونافذة ما مل
( )47زكي ،مرجع سابق ،ص .711
( )48حكم املحكمة اإلدارية العليا األردنية رقم  165لسنة  2018تاريخ  ،2018/7/4كذلك حكم املحكمة اإلدارية
العليا األردنية رقم  141لسنة  2018تاريخ  ،2018/7/11منشورات قسااس.
( )49حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  2لسنة  2018املنشور يف اجلريدة الرسمية رقم العدد  5514تاريخ
.2018/5/16
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يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من اجلهة املختصة دستوري ًا أو يتم احلكم بعدم دستوريتها(.)50
وتنفيذ ًا هلذا احلكم فقد أصدر املجلس األعىل للقوات املسلحة قراره رقم ( )350لسنة
 2012الذي عدَّ فيه جملس الشعب منح ً
ال ابتدا ًء من تاريخ  ،2012/6/15ورد ًا عىل ذلك
أصدر رئيس اجلمهورية قراره رقم ( )11لسنة  2012بسحب قرار املجلس األعىل للقوات
املسلحة وعودة املجلس املنتخب ملامرسة اختصاصاته وتوصياته باالستناد إىل اإلعالن
الدستوري الصادر يف  30مارس  2011وإجراء انتخابات مبكرة ملجلس الشعب خالل
ستني يوم ًا من موافقة الشعب عىل الدستور اجلديد واالنتهاء من قانون جملس الشعب ،وقد
قضت املحكمة الدستورية العليا املرصية بوقف تنفيذ قرار رئيس اجلمهورية بدعوة جملس
الشعب لالنعقاد وأمرت بتنفيذ حكمها بباالن قانون انتخابات جملس الشعب وما يرتتب
عليه من حل املجلس وعده غري قائم بقوة القانون(.)51
وقد أثار قرار رئيس اجلمهورية بعودة جملس الشعب املنتخب خالف ًا فقهي ًا دستوري ًا
واسع ًا ،فأيده البعض باالستناد إىل أن املحكمة الدستورية يقترص دورها عىل الرقابة عىل
دستورية القوانني دون أن يكون هلا احلق يف ترتيب اآلثار عىل احلكم بعدم الدستورية ،وأن
ليس من صالحية املجلس العسكري حل الربملان ،ومن جانب آخر عارضه البعض
لتمسكهم بمخالفة القرار حلكم املحكمة الدستورية العليا عل ًام بأنه حكم ملزم جلميع
سلاات الدولة ومنها السلاة التنفيذية(.)52
ترى الباحثة صحة االجتاه الثاين كون القرار مدار اجلدل الفقهي الدستوري قد خالف
حكم املحكمة الدستورية العليا بباالن قانون انتخابات جملس الشعب وما يرتتب عليه من
( )50حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم ( )20لسنة ( )34قضائية دستورية املنشور يف اجلريدة
الرسمية العدد رقم ( )24تابع (أ) تاريخ .2012/6/14
( )51حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الشق العاجل من الدعوى رقم ( )6لسنة ( )34قضائية منازعة تنفيذ
املتضمن وقف تنفيذ قرار رئيس اجلمهورية بدعوة جملس الشعب تاريخ  10يوليو  ،2012املوقع الرسمي اإللكرتوين
للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربية:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx

( )52انظر للخالف حول القرار املذكور يف :دعاء بدران ،نفاذ أحكام املحكمة الدستورية العليا.)2017( 287-283 ،
470

24

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss83/9

)?????? ?????( ??????? ???????? ????????? ??????? ????? ???? aalassaf:

[د .شذى أحمد محمدالعساف]

حل املجلس وعده غري قائم بقوة القانون ،وأن ما قضت به املحكمة الدستورية العليا املرصية
بشأن وقف تنفيذ قرار رئيس اجلمهورية بدعوة جملس الشعب لالنعقاد وإرصارها عىل تنفيذ
حكمها يعد دلي ً
ال واضح ًا عىل الدور البارز الذي تلعبه املحكمة الدستورية العليا يف صون
أحكام الدستور عىل الرغم من مجيع املتغريات السياسية.

الفرع الثالث:
التزام السلطة الترشيعية بإنفاذ أحكام املحكمة الدستورية

يقتيض الوقوف عىل التزام السلاة الترشيعية بإنفاذ أحكام القضاء الدستوري الصادرة
بعدم دستورية النصوص الترشيعية أن يتم التعرف عىل متالبات هذا االلتزام يف القانون
األردين مع استعراض عدد من األمثلة العملية ،وكذلك األمر يف ظل القانون املرصي.
أوالً :إنفاذ السلطة الترشيعية ألحكام عدم الدستورية يف القانون األردين
تتمثل أمهية إنفاذ السلاة الترشيعية لألحكام الصادرة عن املحكمة الدستورية من خالل
إصدار الترشيعات أو تعديلها بام يتناسب مع مضمون تلك األحكام يف سهولة معرفة الكافة
بمضموهنا ،ويعزز التقيد وااللتزام بمضموهنا ،كام يتيح الفرصة للمرشع يف تنظيم مجيع
النتائج املرتتبة عىل األحكام الدستورية يف قواعد قانونية ملزمة(.)53
يرتتب عىل صدور حكم من املحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوين اعتباره باط ً
ال
من تاريخ صدور احلكم؛ وذلك وفق ًا لنص املادة (/15ب) من قانون املحكمة الدستورية
األردين ،وقد ُحيكم بعدم دستورية قانون بالكامل فعندئذ جيب التفرقة بني إذا ما كان القانون
املحكوم بعدم دستوريته قد ألغى قانون ًا آخر إذ يتم العمل بالقانون ا ُمللغى مبارشةً ،أما إذا كان
القانون املحكوم بعدم دستوريته مل حيل حمل قانون سابق عندئذ عىل السلاة الترشيعية أن
تبادر لسد الفراغ الترشيعي(.)54
(53) Muhammad Tanziel Aziezi, Ineffectiveness of Enforcement of the Constitutional Court's
Decision in Indonesia, 58 (2016).

( )54السعيد ،مرجع سابق.273 ،
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قضت املحكمة الدستورية بعدم دستورية ما ورد يف املادة ( )5من قانون املالكني
واملستأجرين بخصوص عدم جواز الاعن باحلكم املتعلق بتقدير أجر املثل من حمكمة الدرجة
األوىل ،إذ ُعد النص باط ً
ال وجدير ًا باإللغاء ،وسببت قرارها بأن قاعية احلكم بأجر املثل متس
بجوهر احلقوق التي محاها املرشع الدستوري كون منع الاعن هيدر احلامية التي قررها
الدستور للحقوق ومن شأن ذلك املساس بجوهر العدالة ويناقض املادة ) (128من الدستور
املتعلقة باحلامية القضائية للحقوق واحلريات ،وخيالف املادة السادسة من الدستور يف ما
يتعلق باحلفاظ عىل السلم االجتامعي للمواطن وتأمني السكينة والامأنينة ،وأشارت إىل أن
اعتامد أجر املثل لغايات تعديل قيمة اإلجيار ُيعد من األمور اخلاضعة لسلاة املرشع التقديرية،
وإن كانت تلك الاريقة ليست الاريقة املثىل بتقدير األجر العادل ،وبإمكان املرشع اعتامد
طرق أخرى وفق ما يراه مالئ ًام للظروف االقتصادية واالجتامعية ،وال يمكن للمحكمة أن
تتصدى هلذا املوضوع( ،)55ويالحظ أن املحكمة يف هذا احلكم قد رتبت الباالن الرصيح
للنص املقيض بعدم دستوريته ،وأهنا وجهت عبارة جدير باإللغاء للمرشع لتعديل القانون
وإزالة وجه عدم املرشوعية فيه(.)56
استجابت السلاة الترشيعية إىل حكم املحكمة الدستورية املذكور وقامت بإصدار
القانون املعدل رقم ( )14لسنة  2013الذي تضمن إلغاء البند ) (2من الفقرة ) (5من
القانون األصيل ،واستعاضت عنه بالبنود ذوات األرقام ( )4 ،3 ،2إذ تم الرتاجع عن أجر
املثل ،وتم تنظيم الزيادات القانونية باريقة أخرى تعتمد عىل إضافة زيادة نسبية عادلة حيددها
جملس الوزراء وفق ًا لنظام يصدره هلذه الغاية رشياة أن تكون الزيادة حمققة للسلم االجتامعي
والعدالة يف كافة مناطق اململكة مع مراعاة الزيادات التي طرأت عىل بدل اإلجارة قبل
 2000/8/31أو بموجب االتفاق بني املالك واملستأجر ،وأن تتم إعادة النظر يف تلك
النسب كل مخس سنوات وفق ًا للنظام املشار إليه ،وترسي هذه األحكام عىل مجيع الدعاوى
( )55حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  1لسنة  ،2013اجلريدة الرسمية العدد  5213تاريخ .2013/3/7
( )56نعامن اخلايب ،البسيط يف النظام الدستوري.)2017( 329 ،
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املنظورة التي مل يفصل هبا بموجب حكم قاعي قبل نفاذ أحكام القانون املعدل ،أما تلك
األحكام التي ُف ِصل هبا فال ترسي بشأهنا الزيادات املذكورة قبل مرور عرش سنوات عىل نفاذ
أحكام القانون املعدل ،وقد أصدر جملس الوزراء تابيق ًا ألحكام هذا القانون املعدل نظام
الزيادات النسبية عىل بدل اإلجارة رقم ( )78لسنة .2013
وقد استجابت كذلك السلاة الترشيعية حلكمي املحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية
املادة ( )51من قانون التحكيم حلرماهنا املحكوم عليه من حقه يف الاعن بقرار حمكمة
االستئناف املتضمن تأييد حكم التحكيم ،وعدم دستورية املادة (/54ب) من ذات القانون
حلرماهنا املحكوم عليه من الاعن بقرار حمكمة االستئناف باألمر بتنفيذ حكم التحكيم(،)57
إذ تضمن القانون املعدل لقانون التحكيم رقم ( )16لسنة  2018تعديل املادة ( )51التي
نصت عىل أنه إذا قضت حمكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم جيب عليها أن تأمر بتنفيذه ،أما
إذا قضت بإبااله فعليها إعالن باالن احلكم ،كام عدلت املادة ( )54من قانون التحكيم
واستعاضت عن كلمة املحكمة املختصة بمحكمة التمييز وعدلت الفقرة (ب) املاعون بعدم
دستوريتها بإلغائها ،واالستعاضة عنها بنص يتضمن بأنه ال يرتتب عىل صدور قرار رفض
األمر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم إال إذا كان اتفاق التحكيم باط ً
ال بذاته(.)58
ومن جانب آخر ،يالحظ أن السلاة الترشيعية مل تبادر إىل تعديل بعض النصوص
الترشيعية املقيض بعدم دستوريتها ،فعىل الرغم من حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم
( )7لسنة  2013بعدم دستورية املادة (/11ج) من قانون األسامء التجارية وإعالن باالهنا،
إال أنه مل يصدر قانون معدل لقانون األسامء التجارية رقم ( )9لسنة  2016بإلغاء هذه املادة
أو تعديلها ،وكذلك مل يتم تعديل قانون استقالل القضاء رقم ( )29لسنة  2014لتعديل

( )57حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  2لسنة  2013يف اجلريدة الرسمية رقم  5217تاريخ  ،2013/4/3وحكم
املحكمة الدستورية األردنية رقم  2لسنة  2015اجلريدة الرسمية العدد رقم  5348تاريخ .2015/7/14
( )58املادتان  34-33من القانون املعدل قانون معدل لقانون التحكيم رقم  16لسنة  2018املنشور يف اجلريدة الرسمية
العدد رقم  5513تاريخ .2018/5/2
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الفقرة (ج) من املادة ( )15يف ما يتعلق بعدم دستورية ما ورد فيها بشأن إهناء خدمة القايض
غري املستكمل ملدة اخلدمة الالزمة إلحالته إىل االستيداع أو التقاعد؛ وذلك استناد ًا حلكم
املحكمة الدستورية األردنية رقم ( )2لسنة .2018
ثاني ًا :إنفاذ السلطة الترشيعية ألحكام عدم الدستورية يف القانون املرصي
نص قانون املحكمة الدستورية العليا يف املادة ( )49منه عىل أنه يرتتب عىل احلكم بعدم
دستورية نص ورد يف قانون أو الئحة عدم جواز تابيقه من اليوم التايل لنرش احلكم ،وقد
قضت املحكمة الدستورية العليا املرصية بأن إعامل احلكم بعدم دستورية النصوص وإبااهلا
يقتيض تدخل مصدر النص لوضع نص بديل يتالىف من خالله العوار الدستوري(.)59
يالحظ أن املحكمة الدستورية عندما تقيض بعدم دستورية نص أن حكمها ال يتضمن أمر ًا
بإلغائه وذلك مرده إىل أن من ال يملك اإلنشاء ال يملك اإللغاء ،وكون السلاة الترشيعية هي
من وضعت النص املعيب فهي وحدها من متلك إلغا َءه ،وبام أن املحكمة الدستورية العليا متلك
إلغاء نفاذ النص املعيب؛ فهي مرشع سلبي إذ يعد النص معا ً
ال من الناحية العملية ويأخذ حكم
اإللغاء ،األمر الذي يلزم السلاة الترشيعية بسن ترشيع جديد يتفق مع حكم املحكمة(.)60
وبنا ًء عىل ما تقدم ،فإن احلكم بعدم دستورية نص قانوين يرتب التزام ًا عىل السلاة

الترشيعية بالتدخل إللغاء النص أو القانون املحكوم بعدم دستوريته ،ومن ثم إصدار نص
أو قانون جديد ينظم املجال الذي كان ينظمه النص أو القانون املحكوم بعدم دستوريته ،مع
مراعاة اإلرساع يف ذلك ألن الرتاخي يعد من قبيل عدم احرتام األحكام الدستورية ،كام جيب
عىل السلاة الترشيعية أن تنفذ مضمون احلكم الدستوري دون االلتفاف عليه( ،)61وأال تسن

( )59حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية قضية رقم ( )155لسنة  18ق جلسة  ،1999/3/6حسام حمفوظ ،امللحق
رقم ( )1للموسوعة الدستورية الشاملة جلميع أحكام املحكمة الدستورية العليا وقراراهتا بالتفسري( 178 ،د.ت.).
( )60سالم ،مرجع سابق ،380 ،سامر العويض ،أوجه عدم دستورية القوانني يف الفقه وقضاء املحكمة الدستورية العليا،
.)2010( 69
( )61زكي ،مرجع سابق.680 ،
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يف املستقبل أي ترشيع يتضمن فحوى النص الذي ُحكم بعدم دستوريته(.)62
وذهب رأي من الفقه الدستوري املرصي إىل أبعد من ذلك بالقول بأنه يرتتب عىل احلكم
بعدم الدستورية إلزام السلاة الترشيعية بإلغاء القانون املقيض بعدم دستوريته أو تعديله
رشياة عدم املساس بحجية احلكم الدستوري ،وأن حتاول تدارك اآلثار املرتتبة عىل تابيق
النصوص غري الدستورية يف املايض؛ لذا يمكنها حتقيق ًا هلذه الغاية أن تقرر رسيان القانون
اجلديد بأثر رجعي(.)63
صفوة القول ،إن كال القانونني األردين واملرصي مل يلزم السلاة الترشيعية بإلغاء النص
الترشيعي الذي صدر احلكم بعدم دستوريته ،عىل الرغم من أن وجود هذا النص املحكوم
بعدم دستوريته قد يثري االرتباك واخللط واالعتقاد بأنه الزال موجود ًا ،كام أن القضاء
الدستوري ال يملك إلغاء النصوص الترشيعية املحكوم بعدم دستوريتها وإال ُعد ذلك
انتهاك ًا الختصاص السلاة الترشيعية.

املبحث الثاين
آثار أحكام املحكمة الدستورية

يتالب الوقوف عىل آثار أحكام املحكمة الدستورية أن يتم توضيح النااق الزمني لنفاذ
آثار تلك األحكام الدستورية يف القانونني األردين واملرصي وتابيقات كل من القضاء
األردين والقضاء املرصي يف هذا الشأن (املالب األول) ،ثم الوقوف عىل هنائية أحكام
املحكمة الدستورية واملنازعات املتعلقة هبا وبتنفيذها (املالب الثاين).

( )62دعاء بدران ،مرجع سابق.276 ،
( )63السنويس ،مرجع سابق.81 ،
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املطلب األول:
النطاق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية
إن النااق الزمني آلثار األحكام الدستورية يقترص فقط عىل تلك الصادرة بعدم
الدستورية كوهنا تكشف العوار الذي أصاب الترشيع األمر الذي يتالب حتديد النااق
الزمني لتنفيذها ،يف حني أن أحكام عدم القبول أو رفض الدعوى وتقرير دستورية النص
املاعون فيه ال تتالب ذلك كوهنا ال تضيف أثر ًا جديد ًا(.)64
اختلفت األنظمة الدستورية يف تقرير األثر املرتتب عىل احلكم القايض بعدم دستورية
النص القانوين من حيث الزمان ،فمنها من حرص أثره يف املستقبل كفرنسا والنمسا واليونان،
ومن ها من قررت األثر الرجعي للحكم الدستوري كالواليات املتحدة األمريكية وأملانيا
وإيااليا( ،)65ويقصد باألثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية أن النص القانوين املحكوم
بعدم دستوريته يعد منعدم القيمة القانونية من تاريخ صدوره ال من تاريخ صدور احلكم
الدستوري ،وينسحب بذلك إىل املراكز القانونية التي نشأت يف ظله( ،)66أما األثر املبارش
للحكم بعدم الدستورية فيقصد به أن يرتب احلكم آثاره بالنسبة للمستقبل ابتدا ًء من تاريخ
صدور احلكم(.)67
وبنا ًء عىل ما سبق ،تم بحث النااق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية يف القانون

األردين (الفرع األول) ،ومن ثم يف القانون املرصي (الفرع الثاين).

( )64بدران ،مرجع سابق.295 ،
( )65أمحد اخلفاجي ،األثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية ،جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،)20( 7 ،
.)2014( 99
( )66عامر حميسن ،املوازنة بني فكرة األمن القانوين ومبدأ رجعية أثر احلكم بعدم الدستورية ،جملة مركز دراسات الكوفة،
(.)2011( 205 ،)18
(67) Filip Gâdiuţă, The Romanian Constitutional Court’s Relationship with the Ordinary
Courts: What Are Some of the Causes of Its High Caseload?, 72 (2012).
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الفرع األول:
النطاق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية يف القانون األردين
يقتيض الوقوف عىل النااق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية يف القانون األردين أن
يتم ابتدا ًء توضيح األساس القانوين للنااق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية ،وتابيقات

القضاء األردين يف هذا الصدد.

أوالً :األساس القانوين للنطاق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية:
حرص الدستور األردين عىل توضيح نفاذ أحكام املحكمة الدستورية إذ نص يف املادة
( )59عىل أن أحكامها نافذة بأثر مبارش ما مل حيدد احلكم تارخي ًا آخر لنفاذه ،وقد جاء قانون
املحكمة الدستورية األردنية بعد ذلك يف املادة ( )15منه ليؤكد عىل ما ورد يف الدستور
األردين بشأن نفاذ أحكام املحكمة الدستورية وأضاف بأنه يرتتب عىل صدور حكم عن
املحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ اعتباره باط ً
ال من تاريخ صدور احلكم
إال إذا حدد احلكم تارخي ًا آخر لنفاذه فيعترب باط ً
ال من ذلك التاريخ ،وأعات للمحكمة احلق
يف التفريق يف تاريخ النفاذ إذا حكمت بعدم دستورية أكثر من نص ،أما إذا قضت بعدم
دستورية نص يفرض عقوبة فعندئذ جيب وقف تنفيذ أحكام اإلدانة وإهناء آثارها اجلزائية.
ذهب رأي أن القانون األردين قد أخذ كأصل عام باألثر املبارش للحكم بعدم الدستورية،
أي أن احلكم ال يكشف حالة عدم الدستورية بل ي ِ
ٍ
تاريخ
نشئها ،وأنه يمكن للمحكمة حتديد
ُ
آخر لنفاذه سوا ًء كان سابق ًا لصدوره أم الحق ًا له ،إذ مل يشرتط املرشع أن يكون ذلك التاريخ

الحق ًا لصدوره ،ومل يتعرض القانون ألثر احلكم املبارش بالنسبة إىل من َد َفع بعدم الدستورية،
وأنه ال يوجد ما يمنع املحكمة الدستورية من أن تقرر يف حكمها استفادة من َد َفع بعدم
الدستورية من احلكم يف دعواه املوضوعية ،وإن كان األجدر باملرشع أن ينص عىل ذلك
رصاح ًة(.)68
( )68السعيد ،مرجع سابق.271 ،
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ختالف الباحثة ما ذهب إليه الرأي السابق من جواز تقرير املحكمة الدستورية استفادة من
َد َفع بعدم الدستورية يف دعواه املوضوعية من احلكم بعدم الدستورية ،إذ ال متلك استثناء من
تشاء دون وجود نص قانوين خيوهلا تلك املكنة ،عل ًام بأن من قدم الدفع والكافة سيستفيدون
حت ًام من احلكم بعدم الدستورية؛ ألن حجيته تقتيض التزام السلاة القضائية بالدعاوى
املنظورة أمامها وما سينظر يف املستقبل من منازعات.
ترى الباحثة أنه كان األوىل باملرشع األردين أن يأخذ باألثر الرجعي للحكم بعدم
الدستورية مع إعااء املحكمة احلق يف حتديد تاريخ آخر لعدم الدستورية يف ضوء تقديرها ملا
يلزم للمحافظة عىل كيان الدولة ومقومات وجودها ومحايتها ،وذلك ألن العوار الدستوري
الذي يصيب القوانني واألنظمة يالزمها منذ صدورها وال معنى لتحديد نفاذ احلكم بعدم
الدستورية بأثر مبارش ،والقول بخالف ذلك يضفي املرشوعية عىل إنفاذ القوانني واألنظمة
غري الدستورية قبل نفاذ أحكام املحكمة الدستورية بعدم دستوريتها ،وبالتايل يسمح للسلاة
الترشيعية عند إصدارها للقوانني وللسلاة التنفيذية عند وضعها لألنظمة أن ختالف الدستور
خارق ًة بذلك مبدأ سمو الدستور املوضوعي طاملا مل ُيصدر حك ًام بعدم دستوريتها وإن صدر
فإنه لن يعود بأثر رجعي.
يرى رأي بشأن حتديد تاريخ نفاذ أحكام املحكمة الدستورية وفق ًا للدستور األردين أن
العربة هي يف تاريخ نرش احلكم يف اجلريدة الرسمية أو التاريخ الالحق الذي حتدده املحكمة
دون التأثري عىل حق من دفع بعدم الدستورية من االستفادة من احلكم ،وعليه فإن األحكام
تكون نافذة بأثر مبارش؛ مما يرتتب عليه أن مجيع ما صدر من قرارات أو ترصفات لتنفيذ
القانون أو النظام املحكوم بعدم دستوريته يبقى قائ ًام قبل ذلك التاريخ(.)69
يف حني ذهب البعض إىل أن النص الدستوري يعني رسيان ونفاذ حكم املحكمة من تاريخ
صدور احلكم ،أي التاريخ الوارد ذكره يف نسخة احلكم املقرتن بتوقيع كل من رئيس وأعضاء

( )69نواف كنعان ،مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري األردين.)2013( 339 ،
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اهليئة التي أصدرته ال من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية(.)70
تؤيد الباحثة الرأي الثاين إذ إن العربة بتاريخ صدور احلكم لتاريخ صدوره الفعيل الوارد
يف نص احلكم وليس تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية ،وكون املرشع ال يعبث فلو أراد نفاذ
احلكم من تاريخ نرشه يف اجلريدة الرسمية ألورد ذلك برصيح النص خاص ًة أن النرش يف
اجلريدة الرسمية هو لغايات اإلعالم واإلشهار.
أما بخصوص الفقرة (ج) من املادة ( )15من قانون املحكمة الدستورية املتعلقة بأن احلكم
بعدم دستورية نص يتضمن عقوبة ،فقد ذهب رأي إىل أنه ال يقترص عىل القوانني اجلزائية بل
يشمل كذلك القوانني واألنظمة التي تتضمن عقوبات وجزاءات تأديبية كتلك الواردة يف نظام
اخلدمة املدنية أو يف نظام أعضاء هيئة التدريس جلامعة رسمية ،وأنه يرى أن األمر ال يقف عند
وقف تنفيذ العقوبة أو اجلزاء بل يشمل إلغاء التجريم والتأثيم اإلداري(.)71
ختالف الباحثة ما ذهب إليه هذا الرأي ،وترى أن املقصود بالنص هو العقوبات اجلزائية
إذ يذكر عجز املادة بأنه يرتتب عىل احلكم بعدم دستورية وقف تنفيذ األحكام التي قضت
باإلدانة باالستناد إىل النص املحكوم بعدم دستوريته دون غريه وإهناء آثارها اجلزائية ،مما ال
يدع جماالً للشك بأهنا مقصورة عىل النصوص التي تقرر عقوبات جزائية؛ وألن العقوبات
التأديبية عند ايقاعها ال ينابق عليها تسمية األحكام باإلدانة وال ترتتب عليها آثار جزائية،
وكذلك الختالف املسؤولية اجلزائية عن املسؤولية التأديبية اختالف ًا جذري ًا ،فلو أراد املرشع
األردين رسيان هذا النص عىل العقوبات التأديبية ألوضح ذلك يف ثنايا مواده ،كام ترى
الباحثة أن القول بإلغاء صفة التجريم أو التأثيم اإلداري هي نتيجة ُحتمل املادة (/15ج) ما
ال حتتمل ،وأنه كان األجدر باملرشع األردين أن ينص رصاح ًة عىل اعتبار تلك األحكام كأن
مل تكن؛ ألن وقف تنفيذ األحكام اجلزائية الصادرة بنا ًء عىل نص غري دستوري هو نتيجة
هزيلة ال تتناسب مع فداحة عدم دستورية النص الذي جرم فع ً
ال أو أوقع عقوبة ،كام أن وقف
( )70اخلايب ،مرجع سابق ،343 ،السعيد ،مرجع سابق.271 ،
( )71اخلايب ،مرجع سابق.346-345 ،
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التنفيذ ليس من شأنه إزالة الصفة اجلرمية عن الفعل ،كام أنه لن يشمل تلك األحكام اجلنائية
التي اكتسبت قوة األمر املقيض به والتي تم تنفيذها مما يعد ظل ًام حمض ًا.
يذهب رأي فقهي آخر إىل أن احلكم بعدم الدستورية يشبه العفو العام من حيث أثره
الرجعي فهو ينفي الصفة اإلجرامية للفعل من تاريخ ارتكابه ،وأن الفرق الوحيد بينهام يتمثل
يف أن تعايل النص التجريمي ونفي الصفة اإلجرامية عن الفعل يكون ملدة مؤقتة يف العفو
العام تقترص عىل املدة الواقعة بني ارتكاب الفعل اجلرمي وصدور قانون العفو العام ،بينام
ُيعال احلكم بعدم الدستورية النص التجريمي بشكل دائم ،ويقرتح إعادة صياغة املادة
بإحدى صيغتني أحدمها النص عىل اعتبار األحكام اجلزائية الصادرة بناء عىل ذلك النص
وآثارها كأن مل تكن ،والثانية اعتبار النص املقيض بعدم دستوريته كأن مل يكن

(.)72

ختالف الباحثة ما ذهب إليه الرأي السابق إذ إن احلكم الدستوري وفق ًا لصياغة املادة
(/15ج) من قانون املحكمة الدستورية ال يؤدي إىل نفي الصفة اجلرمية عن الفعل بل تناول
بآثاره أحكام اإلدانة وإهناء آثارها دون أن يتارق إىل نزع صفة التجريم عن الفعل وحموها،
مما يبعده كثري ًا عن طبيعة العفو العام ،وترى الباحثة أن الصيغة الثانية املقرتحة موفقة أكثر يف
إصابة كبد احلقيقة وهو توجيه اآلثار إىل النص غري الدستوري بدالً من معاجلة األحكام
الصادرة بنا ًء عليه وآثارها.
ثاني ًا :تطبيقات القضاء األردين بشأن النطاق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية:
أكدت املحكمة الدستورية األردنية نفاذ احلكم الصادر عنها بأثر مبارش إال إذا حدد احلكم
تارخي ًا آخر لنفاذه وذلك إعامالً ملقتضيات املادة (/15ب) من قانون املحكمة الدستورية
األردنية رقم ( )15لسنة  ،2012وقد قضت املحكمة يف حكمها املذكور بعدم دستورية
العبارة التي وردت يف هناية املادة األوىل من نظام الرضيبة اخلاصة املعدل رقم ( )97لسنة
 2016والتي جاء نصها بأنه "يعمل به ابتدا ًء من  ،"2016/6/21وذلك ألهنا تفيد برسيان
( )72السعيد ،مرجع سابق.281 ،278 ،
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النظام املعدل بأثر رجعي عىل وقائع اكتملت ومتت يف ظل نظام سابق عل ًام بأنه تم نرشه يف
عدد اجلريدة الرسمية رقم ( )5489تاريخ  ،2016/8/1ولذا فإن عدم الدستورية
انحرصت يف تلك العبارة إذ ال يوجد يف باقي أحكام النظام املاعون فيه أي خمالفة للدستور،
وقد قررت جعل حكمها هذا نافذ ًا من تاريخ صدوره أال وهو  21آب .)73(2017
وقد صدر العديد من القرارات عن حمكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية تنفيذ ًا حلكم
املحكمة الدستورية املشار إليه ،لذا قضت حمكمة التمييز األردنية بأن ماالبة دائرة اجلامرك
األردنية التي تستند إىل أحكام النظام املعدل املذكور تعد خمالفة ألحكام القانون وغري مربرة،
ولذا كانت ترد التمييز وتؤيد قرار حمكمة اجلامرك االستئنافية الذي توصل إىل ذات النتيجة؛
ألن أسباب التمييز ال ترد عىل القرار املميز إذ كانت تتمحور يف أن حكم املحكمة الدستورية
ال يمتد أثره للمعامالت اجلمركية موضوع الدعوى التي نُظمت قبل صدور حكم املحكمة
الدستورية؛ ألن آثار أحكامها مستقبلية وال ترسي بأثر رجعي استناد ًا للامدة ( )1/59من
الدستور األردين واملادة (/15أ) من قانون املحكمة الدستورية()74

قضت حمكمة التمييز األردنية بوضوح أن حكم املحكمة الدستورية النافذ بتاريخ صدوره
ال يرتتب عليه أي آثار قانونية عىل األحكام التي صدرت بصورة قاعية قبل نفاذ حكم
املحكمة الدستورية ،إذ جاء يف حيثيات قرار حمكمة التمييز أن قرار حمكمة االستئناف بعدم
قبول االستئناف بنا ًء عىل املادة ( )5من قانون املالكني واملستأجرين والذي يقيض بقاعية
حكم املحكمة املختصة بتقدير أجر املثل ،وإذ إن قرار حمكمة البداية قد صدر قاعي ًا بتاريخ
 2012/12/27وقبل نفاذ حكم املحكمة الدستورية رقم ( )1لسنة  2013الصادر بتاريخ
 ،2013/3/7فإنه ال يرتب أي آثار قانونية عىل قرار حمكمة البداية خاص ًة أن حكم املحكمة
( )73حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  5لسنة  2017يف اجلريدة الرسمية العدد رقم  5479تاريخ  30آب .2017
( )74قرار حمكمة التمييز األردنية رقم  2018/5427تاريخ  ،2018/9/9وبنفس املضمون قررات حمكمة التمييز
األردنية ذوات األرقام :القرار رقم  2018/3686تاريخ  ،2018/7/16القرار رقم  2018/5900تاريخ
 ،2018/10/3القرار رقم  2018/5902تاريخ  ،2018/10/16القرار رقم  2018/3335تاريخ ،2018/6/5
القرار رقم  2018/3338تاريخ  ،2018/5/23منشورات قسااس.
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الدستورية مل يتضمن نفاذه بأثر رجعي(.)75
ومن اجلدير بالذكر أن حمكمة التمييز األردنية رفضت تابيق حكم املحكمة الدستورية
بأثر رجعي ،وأرصت يف حكم هلا عىل أن حكم حمكمة الدستورية رقم ( )2لسنة 2013
الصادر بتاريخ  2013/4/3القايض بعدم دستورية النص الذي َحي ِرم املحكوم عليه من
الاعن يف قرار حمكمة االستئناف بتأييد حكم التحكيم ال يرتب أي آثار قانونية عىل قرار
حمكمة االستئناف املتضمن رد دعوى باالن حكم التحكيم واألمر بتنفيذه الذي يعد قاعي ًا
وفق ًا ألحكام املادة ( )51من قانون التحكيم كونه صادر ًا بتاريخ  2013/2/14أي قبل
نفاذ قرار املحكمة الدستورية(.)76

الفرع الثاين:
النطاق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية يف القانون املرصي

شهد قانون املحكمة الدستورية العليا املرصي رقم ( )48لسنة  1979تعدي ً
ال جوهري ًا يف
عام  ،1998ومن أبرز ما انصب عليه التعديل النااق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية،
لذا تم تناو ل النااق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية يف القانون املرصي قبل التعديل،
ثم توضيح ما طرأ من تعديل عىل ذلك النااق.
أوالً :النطاق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية يف القانون املرصي قبل التعديل:
كان قانون املحكمة الدستورية العليا رقم ( )48لسنة  1979قبل تعديله يف سنة 1998
ينص يف املادة ( )49يف فقرتيها الثالثة والرابعة عىل أنه يرتتب عىل احلكم الصادر من املحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية أي نص ورد يف قانون أو الئحة عدم جواز تابيقه من اليوم
التايل لنرش احلكم ،أما يف حالة كان احلكم يتعلق بنص جنائي فتعد األحكام الصادرة باإلدانة
( )75قرار حمكمة التمييز األردنية رقم  2013/2911تاريخ  ،2014/2/24منشورات قسااس.
( )76قرار حمكمة التمييز األردنية رقم  2013/3399تاريخ  ،2014/3/3وقد أكدت حمكمة التمييز األردنية عىل
موقفها هذا يف عدة قرارات هلا منها :قرارها رقم  2013/1874تاريخ  ،2013/9/25وقرارها رقم 2013/1238
تاريخ  ،2013/4/7منشورات قسااس.
482

36

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss83/9

)?????? ?????( ??????? ???????? ????????? ??????? ????? ???? aalassaf:

[د .شذى أحمد محمدالعساف]

استناد ًا إليه كأهنا مل تكن.
وقد بينت املذكرة اإليضاحية لقانون املحكمة الدستورية العليا بأن عدم تابيق النص بناء
عىل احلكم بعدم الدستورية ال يكون يف املستقبل فحسب بل يمتد ليشمل مجيع الوقائع
السابقة عىل صدور احلكم ،أي أن له أثر ًا رجعي ًا باستثناء احلقوق واملراكز القانونية املستقرة
عند صدوره بحكم حاز قوة األمر املقيض به أو إذا انقضت مدة التقادم(.)77
يتضح من قانون املحكمة الدستورية العليا أن أثر احلكم بعدم دستورية أي نص جنائي
يتمثل يف أن تعد األحكام الصادرة باإلدانة استناد ًا إليها كأن مل تكن حتى لو حازت قوة األمر
املقيض به؛ ألن أحكام اإلدانة متس احلريات الشخصية للمواطنني ،ولذا جيب تغليب تلك
احلريات عىل حجية األحكام اجلنائية إعامالً ملبدأ املرشوعية(.)78
وقد انقسم الفقهاء إىل اجتاهني منهم من يؤيد األثر املبارش للحكم بعدم الدستورية
واآلخر ينارص األثر الرجعي للحكم ،فأنصار األثر املبارش للحكم بعدم الدستورية يوردون
العديد من احلجج ،منها أن املرشع املرصي عندما أورد يف قانون املحكمة الدستورية العليا
استثنا ًء بشأن األحكام اجلنائية الصادرة باالستناد إىل النص الذي حكمت املحكمة بعدم

دستوريته وعدّ ها كأن مل تكن ،فإن يف ذلك داللة قاطعة عىل األثر املبارش لألحكام بعدم
الدستورية ولو كان هلا أثر رجعي ملا أورد هذا االستثناء( ،)79وأن املرشع املرصي لو أراد أن
يرتب أثر ًا رجعي ًا للحكم بعدم الدستورية لنص عىل ذلك رصاح ًة بدالً من استخدامه لعبارة
بدء ًا من تاريخ نرش احلكم ،كام أن األثر الرجعي لذلك احلكم يعد إخالالً بمبدأ الفصل بني
السلاات ،واعتدا ًء عىل والية السلاة الترشيعية املختصة بإصدار القوانني؛ ألن الرجعية

( )77رمضان حممد ،أثر احلكم بعدم الدستورية يف املسائل الرضيبية ،جملة البحو

املالية والرضيبية119 ،)3( 2 ،

(.)1997
( )78أمحد السنرتييس ،األثر الرجعي يف القضاءين اإلداري والدستوري.)2011( 978 ،
( )79السنويس ،مرجع سابق.155 ،
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تستلزم إقرارها بنص قانوين ال بحكم قضائي( ،)80وأن احلكم بعدم دستورية نص قانوين بعد
فرتة زمنية طويلة قد يؤدي إىل اإلخالل باألمن القانوين ،وجيعل من الرقابة عىل دستورية
القوانني وسيلة للهدم وزعزعة االستقرار(.)81
يف حني استند االجتاه الفقهي املؤيد إىل األثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية -وهو
االجتاه الغالب يف الفقه املرصي -إىل حجج أخرى ،من أبرزها :أن ظاهر نص املادة ()49
من قانون املحكمة الدستورية يشري إىل رسيانه بالنسبة للمستقبل إال أنه ينابق بأثر رجعي
عىل العالقات والوقائع السابقة؛ ألن احلكم يكشف الباالن الذي اعرتى النص الترشيعي
منذ إصداره ،مع مراعاة ما ورد يف املذكرة اإليضاحية من استثناء احلقوق واملراكز القانونية
التي استقرت بموجب حكم حاز قوة األمر املقيض به أو بانتهاء مدة التقادم( ،)82وأن األثر
الرجعي يتفق وطبيعة تلك األحكام بوصفها كاشفة ال منشئة ،يف حني أن األخذ باألثر املبارش
يؤدي إىل عدم استفادة رافع الدعوى الدستورية من احلكم بعدم الدستورية يف ما يتعلق
بدعواه املوضوعية التي أثار من خالهلا الدفع بعدم الدستورية(.)83
وقد كان موقف املحكمة الدستورية العليا املرصية واضح ًا يف األخذ باألثر الرجعي
للحكم بعدم الدستورية ،فقد قضت بأن احلكم بعدم الدستورية جيرد النص من قوته
التنفيذية من تاريخ إصداره ،إذ يفقد قوة نفاذه التي صاحبته عند إصداره ،ويرتتب عىل ذلك
فقده خاصية اإللزام التي تتسم هبا القواعد القانونية عموم ًا فيتعذر بعد ذلك تابيقه ،كام
عارضت القول بأن واقعة نرش األحكام بعدم الدستورية هي حد زمني يفصل بني صحتها
وباالهنا؛ ألن ذلك يرتتب عليه أن يكون للنص القانوين الواحد جماالن زمنيان :األول يكون
فيه النص صحيح ًا والثاين يكون باطالً ،مما يتعارض مع باالن النصوص القانونية الذي
( )80زكي ،مرجع سابق.490-489 ،485 ،
( )81بدران ،مرجع سابق.307 ،
( )82عبداهلل ،مرجع سابق.88 ،
( )83طارق جعفر ،احلكم بعدم الدستورية بني األثر الكاشف واألثر املبارش ،جملة مرص املعارصة420 ،)491( 100 ،
(.)2008
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اليتجزأ ،كام يستحيل أن ينقلب العدم وجود ًا ألن الساقط ال يعود(.)84
وأكدت املحكمة الدستورية العليا عىل الابيعة الكاشفة للحكم بعدم الدستورية األمر الذي
يقتيض أن يكون للحكم أثر رجعي ،كام تتجىل احلكمة من منح قانون املحكمة الدستورية العليا
احلق يف إثارة املسألة الدستورية يف أثناء نظر الدعاوى أمام املحاكم سواء باريق الدفع من أحد
اخلصوم أو للمحكمة من تلقاء نفسها ووقف الدعوى املوضوعية إىل حني الفصل فيها ،األمر
الذي يوجب األخذ باألثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ليابق قايض املوضوع احلكم عىل
املنازعات املنصبة عىل العالقات واألوضاع السابقة للحكم ،ولذا فإنه يأبى املناق القانوين أن
يابق القايض النص القانوين بعد احلكم بعدم دستوريته ،ومن اجلدير بالذكر أن هذا احلكم قد
تضمن باالن تكوين جملس الشعب الذي تم انتخابه  1987وعدم انسحاب الباالن ملا أقره من
قوانني وقرارات منع ًا حلدو اهنيار دستوري( ،)85وذلك محاي ًة لألمن القانوين الذي قد خيتل
بشدة إذا تم إعامل احلكم بأثر رجعي انتصار ًا ملبدأ املرشوعية(.)86
ثاني ًا :النطاق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية يف القانون املرصي بعد تعديله.
طرأ تعديل عىل الفقرة الثالثة من املادة ( )49من قانون املحكمة الدستورية العليا بموجب
القرار بقانون رقم ( )168لسنة  1998إذ نص" :ويرتتب عىل احلكم بعدم دستورية نص يف
قانون أو الئحة عدم جواز تابيقه من اليوم التايل لنرش احلكم ما مل حيدد احلكم لذلك تارخي ًا
آخر ،ع ىل أن احلكم بعدم دستورية نص رضيبي ال يكون له يف مجيع األحوال إال أثر مبارش،
وذلك دون إخالل باستفادة املدعي من احلكم الصادر بعدم دستورية هذا النص" ،وقد بينت
املذكرة اإليضاحية أن املقصود من التعديل هو إعااء املحكمة الدستورية العليا سلاة تقرير
( )84حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم  22لسنة  18ق دستورية جلسة  ،1996/11/30رجب
عبداحلكيم سليم ،جمموعة األحكام التي أصدرهتا املحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها إىل اآلن ،الكتاب األول-150 ،
.)1997( 151
( )85حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم  37لسنة  9ق دستورية جلسة  ،1990/5/19جمموعة
أحكام املحكمة الدستورية العليا الصادرة منذ عام  ،1990اجلزء األول.)1995( 51-48 ،
( )86حميسن ،مرجع سابق.218 ،
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أثر غري رجعي حلكمها وفق ًا ملا تقتضيه الظروف اخلاصة املتصلة ببعض الدعاوى الدستورية
ومقدار اخلاورة النامجة عن تنفيذ أحكامها(.)87
يتضح من خالل النص املعدل أن األحكام الصادرة بعدم دستورية نصوص جنائية تكون
آثارها رجعية بشكل مالق بالنسبة ألحكام اإلدانة الصادرة بمقتضاها سواء بعقوبات سالبة
للحرية أم مالية أم غريها من العقوبات ،وتشمل كذلك األحكام النهائية والباتة( ،)88أما تلك
املتعلقة بالنصوص الرضيبية فإهنا تكون ذات أثر مبارش دائ ًام عىل أن ُيراعى استفادة املدعي
الذي أقام الدعوى املوضوعية فقط من احلكم ،أما األحكام بعدم دستورية النصوص غري
الرضيبية فإهنا ترسي بأثر رجعي إال إذا قيد حكم املحكمة هذا األثر من خالل حتديد تاريخ
آخر ،وأن هذا ما قصده التعديل إال أن سوء صياغته وغموض عباراته أثارا الشك حول
مقصوده باستثناء احلقوق املستقرة بالتقادم أو بحكم حائز عىل قوة األمر املقيض به(.)89
يالحظ أن املرشع املرصي قد جعل للحكم بعدم دستورية النصوص الرضيبية أثر ًا مبارش ًا
واستثناها من األثر الرجعي ،وقد بينت املذكرة اإليضاحية العلة من ذلك االستثناء وهو عدم
التسبب يف اضاراب موازنة الدولة وعجزها عن تنفيذ خااها التنموية نتيج ًة لتأثرها
باسرتداد األموال إذا ُحكم بعدم دستورية نص رضيبي ،وتم تنفيذ احلكم بأثر رجعي(،)90
ويقترص هذا األثر املبارش املالق عىل احلكم بعدم دستورية النص الرضيبي ،واليشمل
النصوص املتعلقة بالرسوم(.)91
ومن اجلدير بالذكر أن املحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية الفقرتني األوىل
واألخرية من املادة ( )111من قانون اجلامرك ملخالفتها الدستور كوهنا مل حتدد ضوابط لفرض

( )87العويض ،مرجع سابق.73 ،
( )88اللمساوي ،مرجع سابق.79 ،
( )89السنويس ،مرجع سابق ،178-177 ،زكي ،مرجع سابق.773 ،716 ،
( )90السيد ،مرجع سابق.453-452 ،
( )91السنويس ،مرجع سابق.176-174 ،
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الرسوم بل وأجازت فرض رسوم عىل خدمات غري مسامة ،وقضت بسقوط مجيع القرارات
الوزارية التي صدرت بشأهنا( ،)92ويتضح من القرار األخذ باألثر الرجعي للحكم بعدم
دستورية النصوص التي تفرض رسوم ًا.
تواترت أحكام املحكمة الدستورية العليا بعد تعديل القانون عىل تقرير األثر الرجعي
للحكم بعدم الدستورية ،ومن تلك األحكام ذلك احلكم الذي أفاد بأن األصل أن قضاء
املحكمة بإباال النص غري اجلنائي باستثناء النصوص الرضيبية يكون ذا أثر رجعي،
وينسحب إىل األوضاع السابقة عىل نرشه إال إذا استقرت احلقوق واملراكز القانونية بموجب
حكم بات(.)93
وقد أثار التعديل العديد من االنتقادات الفقهية ،ومن أبرز تلك االنتقادات أن هذا
التعديل غري دستوري كونه صادر ًا بموجب قرار بقانون  -أي ما يعرف يف النظام القانوين
األردين بالقوانني املؤقتة -دون توافر حالة الرضورة( ،)94وأن النص املعدل جتاهل طبيعة
الدعوى الدستورية بأهنا دعوى عينية توجه اخلصومة فيها للنص القانوين املاعون بعدم
دستوريته ،ولذا فإن أثر احلكم بعدم الدستورية جيب أن يكون رجعي ًا( ،)95باإلضافة إىل أنه
بالنسبة لألحكام بعدم دستورية نصوص رضيبية تتضمن حظر حق التقايض لألفراد الذين
قاموا بدفع الرضائب دون وجه حق ويعد عقاب ًا ملن التزموا وبادروا بتسديدها ومكافأة ملن

( )92حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم  175لسنة  22قضائية دستورية تاريخ ،2004/9/5
املوقع الرسمي اإللكرتوين للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربية:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx

( )93حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعاوى رقم  12،13،15لسنة  30منازعة تنفيذ تاريخ ،2009/6/7
املوقع الرسمي اإللكرتوين للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربية:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx

( )94حممد عمران ،احلكم بعدم الدستورية بني األثر الرجعي واألثر املبارش يف املجال الرضيبي ،مؤمتر مجعية الرضائب
املرصية حول املنظومة الرضيبية املستقبلية وأثرها عىل االقتصاد واالستثامر ،)2012( 626 ،ناصف ،مرجع سابق.96-94 ،
( )95بدران ،مرجع سابق.341 ،
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ختلف عن دفعها( ،)96كام أنه جيعل لتلك األحكام أثرين :أحدمها أثر رجعي بالنسبة للمدعي
الذي حصل عىل حكم بعدم دستورية النص الرضيبي بحيث تلتزم الدولة بأن ترد إليه
الرضائب املحصلة ،واآلخر أثر مبارش ملن مل حيصل عىل حكم بعدم الدستورية األمر الذي
جيعله يف مركز قانوين أقل ،ويف ذلك إخالل بمبدأ املساواة أمام القانون(.)97
أما املؤيدون للتعديل فإهنم يستندون إىل أنه جاء لنفي األثر الرجعي للحكم الصادر بعدم
الدستورية لتحقيق التوازن بني خمتلف املصالح والقيم التي حيميها الدستور من خالل إعااء
القضاء الدستوري قدر ًا من املرونة مساير ًا بذلك هنج املحكمة الدستورية األملانية( ،)98وأن
األخذ باألثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية من شأنه أن يؤدي إىل اإلخالل باملراكز
القانونية املستقرة وتزداد خاورته خاص ًة يف املجال الرضيبي واإلجيارات ،وأن اهلدف من
التعديل هو تفادي اهنيار امليزانيات وحدو الفوىض املالية(.)99
ومن اجلدير بالذكر أنه تم الاعن بعدم دستورية تعديل الفقرة الثالثة من املادة ( )49من
قانون املحكمة الدستورية العليا إذ قضت املحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى وأكدت
أن النص ال ُيعد خمالف ًا للدستور بل يشكل أحد سبل املحافظة عىل مصالح اجلامعة ،وال
يناوي عىل إخالل بمفهوم العدل أو إهدار مبدأ تكافؤ الفرص(.)100

( )96عمران ،مرجع سابق.630-629 ،
( )97عاية صقر ،األثر الرجعي لألحكام الدستورية يف جمال الرضائب ،جملة البحو املالية والرضيبية.)1999( 171 ،)6-5( 4 ،
( )98اللمساوي ،مرجع سابق.83 ،
( )99بدران ،مرجع سابق.345 ،
( )100حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم  76لسنة  22ق جلسة  ،2002/7/7املوقع الرسمي
اإللكرتوين للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربية:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
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املطلب الثاين:
هنائية أحكام املحكمة الدستورية واملنازعات املتعلقة هبا
يقتيض البحث يف هنائية أحكام املحكمة الدستورية واملنازعات املتعلقة هبا وبتنفيذها أن
يتم الوقوف عىل الصفة النهائية ألحكام املحكمة الدستورية (الفرع األول) ،ثم املنازعات
املتعلقة باألحكام الدستورية ذاهتا (الفرع الثاين) ،وانتها ًء بمنازعات تنفيذها (الفرع الثالث).

الفرع األول:
هنائية أحكام املحكمة الدستورية

حرص الدستور األردين يف املادة ( )59منه عىل التأكيد عىل الصفة النهائية ألحكام
املحكمة الدستورية ،وانسجام ًا مع النص الدستوري جاء قانون املحكمة الدستورية األردين
رقم ( )15لسنة  2012مؤكد ًا عىل هنائية األحكام الدستورية يف املادة (/15ب) منه ،ويرتتب
عىل ذلك أن أحكام املحكمة الدستورية التي حتسم اخلصومة الدستورية ُيمنع الاعن هبا
كوهنا متثل احلقيقة القانونية واملادية حتى لو ثبت عدم صحتها ،وذلك صون ًا الستقرار
األوضاع القانونية واالجتامعية(.)101
ويكتسب احلكم الدستوري قوة األمر املقيض به عندما يصبح هنائي ًا وغري قابل للاعن
بارق الاعن العادية ،عىل خالف حجية اليشء املقيض به التي يكتسبها احلكم فور صدوره،
وعليه فإن احلكم الدستوري يكون قاعي ًا بمجرد صدوره عن املحكمة ،ولذا حيوز ك ً
ال من
حجية األمر املقيض به وقوة األمر املقيض به يف ذات الوقت أال وهو تاريخ صدور احلكم من
املحكمة الدستورية(.)102
أكدت املحكمة الدستورية األردنية عىل عدم جواز نظر الاعن ورده شك ً
ال بسبب سبق
فصلها يف املوضوع إذ أصدرت حكمها بشأن عدم دستورية العبارة الواردة يف هناية مناوق
( )101السعيد ،مرجع سابق.272 ،
( )102اخلايب ،مرجع سابق.336 ،327 ،
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املادة األوىل من نظام الرضيبة اخلاصة املعدل رقم ( )97لسنة  2016التي تتضمن رسيان
النظام املذكور بأثر رجعي يف حكمها رقم ( )5لسنة  2017الصادر بتاريخ ،2017/8/21
وسببت حكمها من خالل وصف أحكام املحكمة الدستورية بالنهائية غري القابلة للاعن
امللزمة جلميع السلاات وللكافة ،ولذا فإن حكمها ُيعد قوالً فص ً
ال غري قابل للتعقيب أو
التأويل من أي جهة ،وأن حجيته حتول دون السامح باملجادلة مرة أخرى فيه(.)103
قضت املحكمة الدستورية األردنية كذلك بعدم قبول الاعن شك ً
ال لسبق صدور حكم
عنها بعدم دستورية املادة ( )51من قانون التحكيم لتمتع أحكامها بحجية يف مواجهة الكافة
سواء كانوا ممثلني بالدعوى الدستورية أم ال وكذلك جتاه الدولة بمختلف تنظيامهتا ،ويرتتب
عىل تلك احلجية منع املجادلة يف تلك املسألة مرة أخرى(.)104
وجاء يف إحدى املبادئ القانونية التي أقرهتا حمكمة التمييز األردنية أن االختصاص ينعقد
ملحكمة التمييز هبيئة من ثالثة أعضاء للبت يف إحالة الدفع بعدم الدستورية إىل املحكمة
الدستورية ،وأنه حيق هلا رفض طلب اإلحالة للمحكمة الدستورية إذا كان الالب متعلق ًا
بموضوع تم نظره سابق ًا من املحكمة الدستورية ،وذلك استناد ًا للامدة (/11ج )3/من
قانون املحكمة الدستورية(.)105
أكدت املادة  48من قانون املحكمة الدستورية العليا املرصي عىل أن مجيع أحكام املحكمة
الدستورية العليا هنائية وال تقبل الاعن بأي طريق من طرق الاعن سواء كانت طرق ًا عادية
أم غري عادية ،وقد قضت املحكمة الدستورية العليا املرصية بعدم قبول الدعوى؛ ألن طلب
املدعي إعادة النظر يف حكم صدر عن املحكمة الدستورية هو يف حقيقته طع ٌن يف ذلك احلكم؛

( )103حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  6لسنة  2017يف اجلريدة الرسمية العدد رقم  5484تاريخ
.2017/10/16
( )104حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  3لسنة  2013املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية رقم  ،5225تاريخ
.2013/6/23
( )105قرار حمكمة التمييز األردنية رقم  83لسنة  2014تاريخ  ،2014/6/8منشورات قسااس.
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مما يتعارض مع طبيعة أحكام املحكمة الدستورية كوهنا هنائية وغري قابلة للاعن بأي طريق
من طرقه وفق ًا لقانون املحكمة الدستورية العليا(.)106

الفرع الثاين:
املنازعات املتعلقة باألحكام الدستورية ذاهتا

يؤدي احلكم الصادر بعدم دستورية النص الترشيعي إىل حسم النزاع حول دستوريته
حس ًام هنائي ًا مانع ًا للنظر يف أي طعن يثور بشأنه جمدد ًا ،ولذا يتوجب عىل املحكمة الدستورية
أن حتكم بعدم قبول الدعوى املتعلقة بنص ترشيعي سبق هلا احلكم بعدم دستوريته(،)107
كوهنا وردت عىل معدوم( ،)108إال أنه يف بعض احلاالت التي جيوز العودة فيها إىل املحكمة
الدستورية ،مثل :وقوع أخااء مادية يف احلكم أو غموضه أو إغفال الفصل يف بعض
الالبات(.)109
وقد تعددت االستثناءات التي ترد عىل عدم جواز النظر يف الدعوى الدستورية لسبق
الفصل ،ولذا تم بحثها تباع ًا ،وهي :باالن احلكم الدستوري لعدم الصالحية ،وتصحيح
األخااء املادية الواردة يف احلكم ،وفصل الالبات املوضوعية التي أغفلها احلكم الدستوري،
وتفسري احلكم الدستوري.
أوالً :بطالن احلكم الدستوري لعدم الصالحية:
تعرض قانون املحكمة الدستورية األردين يف املادة ( )19منه ملوضوع تنحي القضاة يف
تنظيمه لكيفية انعقاد املحكمة الدستورية عند النظر يف الاعن بعدم الدستورية إذ أقر انعقادها
( )106حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية قضية  66لسنة  6ق جلسة  ،1987/1/3أمحد هبه ،موسوعة مبادئ
املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى الدستورية.)1988( 123-122 ،
( )107كنعان ،مرجع سابق.339-338 ،
( )108السعيد ،مرجع سابق.287 ،
( )109عادل الاباائي ،املحكمة الدستورية الكويتية تكوينها ،اختصاصاهتا ،إجراءاهتا (دراسة حتليلية مقارنة)493 ،
(.)2005
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ٍ
فعندئذ تنعقد بحضور
هبيئة ال تقل عن تسعة أعضاء ،أما إذا حتققت إحدى حاالت التنحي
سبعة من األعضاء عىل أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
توصل رأي فقهي إىل رسيان حاالت عدم صالحية القضاة عىل أعضاء املحكمة
الدستورية من خالل إعامل املواد ( )135-134 ،132من قانون أصول املحاكامت املدنية
األردين ،وجيب عدم إعامل حاالت عدم الصالحية وردهم وتنحيتهم يف حالتني :أوالمها
حالة الاعن املبارش بعدم الدستورية ،ويقصد هبا الاعن املقدم من جملس النواب أو جملس
األعيان أو جملس الوزراء بسبب انعدام توافر املصالح الشخصية أمام املصلحة العامة التي
يتضمنها الاعن ،وثانيهام :إذا كان من شأن ذلك عدم توافر النصاب القانوين لعقد جلساهتا
والبالغ سبعة أعضاء استناد ًا لرصيح املادة ( )19من قانون املحكمة الدستورية(.)110
ترى الباحثة خاورة عدم تارق قانون املحكمة الدستورية األردين لباالن احلكم
الدستوري بسبب عدم الصالحية ،إذ جيب أن يسارع املرشع األردين إىل تنظيم ذلك الباالن
رصاح ًة يف متن قانون املحكمة الدستورية نظر ًا ألمهية األحكام الدستورية وجسامة آثارها.
أما عىل صعيد القانون املرصي ،فقد أقر قانون املحكمة الدستورية العليا يف املادة ()51
منه أن ترسي عىل األحكام الصادرة من املحكمة القواعد املقررة يف قانون املرافعات املدنية
والتجارية رقم ( )13لسنة  1986بام ال يتعارض مع طبيعة تلك األحكام ،وقد تضمن ذلك
القانون املادة ( )2-1/146منه حاالت عدم صالحية القايض لنظر الدعوى ومنعه من
سامعها حتى لو مل يرده اخلصوم ،ومنها :أن يكون قريب ًا أو صهر ًا ألحد اخلصوم إىل الدرجة
الرابعة ،أو إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد اخلصوم يف الدعوى أو مع زوجته،
إذ قرر القانون أن يقع باط ً
ال عمل القايض وقضاؤه يف تلك احلاالت حتى لو اتفق اخلصوم
عىل خالف ذلك ،وأنه إذا وقع هذا الباالن بشأن حكم صادر من حمكمة النقض ،فإنه جيوز
للخصم طلب إلغاء احلكم وإعادة نظره من دائرة أخرى(.)111
( )110السعيد ،مرجع سابق.268 ،265 ،
( )111صالح الدين فوزي ،الدعوى الدستورية.)1993( 312-311 ،
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وقد قضت املحكمة الدستورية العليا املرصية أنه يف حالة وقوع باالن حكم صدر عن
املحكمة الدستورية العليا بسبب من أسباب عدم الصالحية ،فيحق للخصم أن ياعن يف
ذلك احلكم طالب ًا إلغا َء ُه ،ويرتتب عىل ذلك وجوب إعادة النظر يف موضوع الدعوى التي
صدر فيها احلكم(.)112
وجتب مراعاة طبيعة اختصاص املحكمة الدستورية العليا إذ ال توجد سوى دائرة واحدة
للمحكمة الدستورية العليا ،فال جيوز قبول رد أو خماصمة عدد من أعضاء املحكمة بحيث
يقل عددهم عن العدد املحدد للفصل يف الدعوى الدستورية أال وهو سبعة أعضاء(.)113
ثاني ًا :تصحيح األخطاء املادية الواردة يف احلكم
خال قانون املحكمة الدستورية األردين من أي نص يتعلق بتصحيح األخااء الواردة يف
احلكم الدستوري ،وحتيل املادة ( )12من تعليامت إجراءات الفصل يف الاعون وطلبات
التفسري الصادرة عن اهليئة العامة للمحكمة الدستورية لسنة  2014إىل أحكام قانون أصول
املحاكامت املدنية يف ما مل يرد بشأنه نص بالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة الدعوى
الدستورية أو قانون املحكمة الدستورية ،لذا فإنه بالعودة إىل املادة ( )2-1/168من القانون
املذكور يتضح أنه قد أعاى للمحكمة التي أصدرت احلكم احلق يف تصحيح ما يقع يف
حكمها من أخااء مادية أو حسابية سواء من تلقاء نفسها أو بالب من أحد اخلصوم دون
مرافعة ،وأجاز الاعن يف القرار الصادر برفض التصحيح ،وكذلك الاعن يف قرار التصحيح
إذا جتاوزت املحكمة حقها يف التصحيح ،وذلك من خالل طرق الاعن التي جيوز اتباعها
بشأن احلكم موضوع طلب التصحيح.
ترى الباحثة أنه باالستناد إىل قانون أصول املحاكامت املدنية ،فإنه جيوز تصحيح املحكمة
لألخااء املادية التي وقعت فيها ،وكذلك جيوز للخصوم أن يالبوا ذلك ،إال أنه ال جيوز
( )112حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية قضية رقم  2لسنة  5ق دستورية جلسة  ،1984/4/7منازعة تنفيذ،
أمحد هبه ،موسوعة مبادئ املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى الدستورية.)1988( 116 ،
( )113السنويس ،مرجع سابق ،هامش  ،103 ،2اجلهمي ،مرجع سابق.517 ،
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إعامل الاعن يف قرار التصحيح أو رفضه؛ ألن احلكم الدستوري يكتسب احلجية املالقة
والصبغة النهائية التي متنع من الاعن فيه ،كام أنه قد يأيت حكم املحكمة الدستورية نتيجة
ٍ
طعن مبارش ُقدم من خالل جملس الوزراء أو جملس النواب أو جملس األعيان ،لذا البد من
تدخل املرشع األردين لتنظيم تصحيح األخااء املادية يف احلكم الدستوري رصاح ًة.
جتدر اإلشارة إىل أن املحكمة الدستورية األردنية بادرت إىل تصحيح رقم أحد أحكامها
ً
خاأ حيمل الرقم ( )4بشأن الاعن بقانون املالكني واملستأجرين لسنة 2013
الذي صدر
بحيث أصبح احلكم حيمل الرقم ( ،)1وقد ورد ذلك كمالحظة عىل هامش احلكم رقم ()2
لسنة  2013للمحكمة الدستورية(.)114
مل يرد يف قانون املحكمة الدستورية العليا املرصي أي نص ينظم تصحيح أحكام املحكمة
من األخااء املادية ،ولذا بالرجوع إىل املادة ( )191من قانون املرافعات املدنية والتجارية
يتضح أهنا أعات للمحكمة تصحيح األخااء املادية الواردة يف حكمها سواء كانت كتابية
أم حسابية بناء عىل قرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء عىل طلب من أحد اخلصوم(.)115
تتمثل ضوابط قبول طلب تصحيح األخااء املادية يف احلكم الدستوري ما ييل:
 -1أن يقترص الالب عىل األخااء املادية البحتة يف مناوق احلكم أو أسبابه املكملة
للمناوق.
 -2جيب أن يكون مؤثر ًا يف احلكم الدستوري.
 -3إمكانية تقديمه من اخلصوم يف الدعوى املوضوعية ،وكذلك ممن يملكون مصالح
شخصية مبارشة بتصحيح احلكم.
 -4ال يقبل احلكم الصادر بشأن التصحيح أي وجه من وجوه الاعن؛ ألن احلكم

( )114حكم املحكمة الدستورية األردنية رقم  2لسنة  2013املنشور يف عدد اجلريدة الرسمية  5217تاريخ
.2013/4/3
( )115فوزي ،مرجع سابق.310 ،
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الدستوري ابتدا ًء ال يقبل الاعن فيه(.)116
ثالث ًا :فصل الطلبات املوضوعية التي أغفلها احلكم الدستوري
مل ينظم قانون املحكمة الدستورية األردين فصل الالبات املوضوعية التي أغفلها احلكم
الدستوري ،وبالعودة إىل قانون أصول املحاكامت املدنية الذي أحالت له تعليامت إجراءات
الفصل يف الاعون وطلبات التفسري الصادرة عن اهليئة العامة للمحكمة الدستورية عند عدم
وجود نص ،يالحظ أن املادة ( )3/168منه قد ألزمت املحكمة التي أصدرت احلكم بفصل
الالبات املوضوعية التي غفلت عنها بناء عىل طلب أحد اخلصوم بعد تبليغ اخلصم اآلخر،
وأخضع احلكم الصادر إىل طرق الاعن السارية عىل احلكم األصيل.
ترى الباحثة أن تنظيم قانون أصول املحاكامت املدنية للفصل يف الالبات املوضوعية التي
أغفلها احلكم ،ال تتناسب مع طبيعة اتصال املحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية إذ ال
يتم رفع الدعوى الدستورية مبارشة إىل املحكمة الدستورية بل يتم الدفع بعدم الدستورية
من أحد اخلصوم يف دعوى منظورة أمام إحدى املحاكم األردنية ،إذ يتم رفعه بعد اقتناعها
بجدية الدفع إىل حمكمة التمييز للتأكد من مدى جديته ،أو من خالل الاعن املبارش من جملس
الوزراء أو جملس النواب أو جملس األعيان ،باإلضافة إىل احلجية املالقة والصفة النهائية
للحكم الدستوري الذي يمنع الاعن بحكمها بشأن الفصل يف الالبات املوضوعية املغفلة.
مل ينظم قانون املحكمة الدستورية العليا املرصي مسألة إغفال املحكمة الفصل يف طلبات
موضوعية ،وبالرجوع إىل قانون املرافعات املدنية والتجارية يتضح أهنا أجازت لصاحب
الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة احلضور لتنظر املحكمة التي أصدرت احلكم يف الالب
واحلكم فيه بموجب املادة ( )193من قانون املرافعات املدنية والتجارية(.)117

( )116بدران ،مرجع سابق.370-369 ،
( )117فوزي ،مرجع سابق.316-315 ،
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فإذا أغفلت املحكمة الدستورية رصاح ًة أو ضمن ًا الفصل يف دستورية نص من بني عدة
نصوص طعن فيها بعدم الدستورية عن طريق السهو ،فإنه حيق لصاحب الشأن أن يالب
الفصل يف الالبات التي أغفلتها املحكمة ،والجيوز اختاذ طلب إغفال الفصل كوسيلة
لتجريح احلكم الدستوري أو طريق للاعن فيه(.)118
وقد حكمت املحكمة الدستورية العليا املرصية بأنه يشرتط أن يكون الالب الذي أغفلت
املحكمة الفصل فيه سهو ًا أو ً
خاأ مناوي ًا عىل أحد عنارص املنازعة املوضوعية ،وال يمتد ذلك
ليشمل أوجه الدفاع املؤيدة لالب موضوعي ،أو األعامل اإلجرائية املتعلقة باخلصومة ،وال
الدفوع التي ال يتضمن جوهرها نزاع ًا موضوعي ًا ،كام يشرتط أال تكون املحكمة قد أصدرت
بشأنه حك ًام وإن كان ضمني ًا(.)119
رابع ًا :تفسري احلكم الدستوري
مل يرد يف قانون املحكمة الدستورية األردين أي نص يتعلق بالب تفسري حكمها ،كام مل
يتضمن قانون أصول املحاكامت املدنية األردين نص ًا يتعلق بذلك الالب ،أما يف القانون
املرصي فلم يرد يف قانون املحكمة الدستورية العليا املرصي أي نصوص تتعلق بدعوى
تفسري احلكم الصادر عنها لذا فإنه يتوجب استناد ًا للامدة ( )51من قانون تلك املحكمة
الرجوع إىل أحكام املادة ( )192من قانون املرافعات املدنية والتجارية الذي ينص عىل حق
اخلصوم يف أن يالبوا إىل املحكمة أن تفرس ما وقع يف مناوق حكمها من إهبام أو غموض،
ويعد حكم املحكمة بالتفسري متم ًام حلكمها الذي يفرسه ،وال يوجد ميعاد حمدد لالب تفسري
احلكم(.)120

( )118اجلهمي ،مرجع سابق.514-512 ،
( )119حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم  8لسنة  14ق منازعة تنفيذ  ،1994/3/5جمموعة
أحكام املحكمة الدستورية العليا الصادرة منذ عام  ،1990اجلزء الثالث.)1995( 262 ،
( )120عبدالكريم الرسوي ،اختصاص املحكمة الدستورية بدعوى منازعات تنفيذ أحكامها دراسة مقارنة بني الترشيعني
املرصي والبحريني ،جملة دراسات دستورية.)2013( 160 ،)1( 1 ،
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وقد قضت املحكمة الدستورية العليا املرصية أن دعوى التفسري ال متس حجية احلكم
الدستوري وال تعد طريقة من طرق الاعن يف األحكام الدستورية ،إذ يتمثل اهلدف منها يف
الوقوف عىل حقيقة ما قصدته املحكمة من خالل توضيح ما شابه من غموض وإهبام دون
زيادة أو انتقاص للحكم ا ُملفرس(.)121

الفرع الثالث:
منازعات تنفيذ األحكام الدستورية

توصف األحكام الصادرة عن املحاكم الدستورية بأهنا غري ذاتية التنفيذ( ،)122إذ تعتمد
املحاكم الدستورية يف تنفيذ أحكامها عىل السلاات الثال التنفيذية والترشيعية والقضائية
األمر الذي قد يثري العديد من املنازعات حول تنفيذها .يف اململكة األردنية اهلاشمية ختتص
املحكمة الدستورية األردنية يف الفصل يف مجيع املنازعات التي تتعلق بتنفيذ أحكامها ،وذلك
استناد ًا إىل املادة ( )10من تعليامت إجراءات الفصل يف الاعون وطلبات التفسري لسنة
 ،2014ويالحظ أنه مل يرد نص يتعلق بوقف التنفيذ بنا ًء عىل منازعة التنفيذ ،كام فعل قانون
املحكمة الدستورية العليا املرصي.

ترى الباحثة أنه جيدر باملرشع األردين أن ينص عىل أنه ال يرتتب عىل منازعة التنفيذ وقف
التنفيذ مع إعااء املحكمة الدستورية صالحية وقف التنفيذ حتى تصدر حكمها يف املنازعة،
ومن اجلدير بالذكر أنه مل تعرض إىل اآلن أي منازعة تنفيذ أمام املحكمة الدستورية األردنية.
أما بالنسبة إىل املحكمة الدستورية العليا املرصية فإهنا ختتص بالفصل يف مجيع املنازعات
املتعلقة بتنفيذ أحكامها ،وترسي عىل تلك املنازعات األحكام املنصوص عليها يف قانون
املرافعات املدنية والتجارية بام يتفق مع طبيعة اختصاص املحكمة ،وال يرتتب عىل ذلك وقف
تنفيذ احلكم إال إذا أمرت املحكمة بذلك إىل حني الفصل يف املنازعة املادة ( )50من قانون
( )121حكم املحكمة الدستورية العليا املرصية يف الدعوى رقم  3لسنة  6ق منازعة تنفيذ  ،1985/12/21املوقع
الرسمي اإللكرتوين للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربية:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
)(122) Isaac Unah, The Supreme Court in American Politics 166 (2009
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املحكمة الدستورية العليا املرصية(.)123
جتدر اإلشارة إىل أن املحكمة الدستورية ختتص يف املنازعات املتعلقة بتنفيذ أحكامها دون
أن متتد واليتها إىل وضع تلك األحكام موضع التنفيذ النهائي ،إذ إن ذلك من اختصاص
حمكمة املوضوع وفق ًا للامدة ( )49من قانون املحكمة الدستورية العليا(.)124
ويشرتط يف منازعة التنفيذ أن تكون متصلة باحلكم الدستوري وتشكل عقبة يف وجه
تنفيذه أو تقيد نااقه ،ولذا يذهب االجتاه الراجح يف الفقه الدستوري إىل عدم عدّ ها طريق ًا
من طرق الاعن لعدم املساس بحجيتها التي متنع من إعادة النظر يف احلكم ،ولذا وصفها
البعض بأهنا دعاوى مكملة للحكم الدستوري(.)125
وقد قضت املحكمة الدستورية العليا املرصية أن تدخلها إلزالة عوائق التنفيذ يتالب أن
تكون تلك العوائق بابيعتها أو بنتائجها حتول دون تنفيذ أحكامها أو تقييد نااقها ،وأن تكون
متصلة باألحكام الدستورية ومستندة إليها( ،)126أما إذا اتصلت بأحكام حماكم أخرى فال
ختتص بنظر منازعات التنفيذ( ،)127وتقوم منازعة التنفيذ عىل وجود عوائق حتول قانون ًا دون
اكتامل رسيان آثار احلكم الدستوري بشكل كامل دون نقصان؛ مما يتوجب معه إهناء اآلثار
القانونية لتلك العوائق بإسقاط مسبباهتا وكذلك إعدام وجودها( ،)128وختتص املحكمة
بإزالة العوائق طاملا أن النصوص التي قضت بعدم دستوريتها مستمرة يف ترتيب آثارها إذ
( )123فوزي ،مرجع سابق.314 ،
( )124السيد ،مرجع سابق.397 ،
()125الرسوي ،مرجع سابق.155-154 ،151 ،
( )126الدعوى رقم  6لسنة  12ق منازعة تنفيذ  ،1994/5/7جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا الصادرة منذ
عام  ،1990اجلزء الرابع.)1995( 32 ،
( )127الدعوى رقم  2لسنة  21ق منازعة تنفيذ  ،2000/12/2املوقع الرسمي اإللكرتوين للمحكمة الدستورية
العليا/مجهورية مرص العربيةhttp://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx:

( )128حكم املحكمة الدستورية العليا يف منازعة التنفيذ رقم  30/3ق تاريخ  ،2009/1/4املوقع الرسمي اإللكرتوين
للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربيةhttp://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx:
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تكون مصلحة املدعي الشخصية واملبارشة قائمة يف منازعة التنفيذ(.)129
ومن األمثلة عىل منازعات التنفيذ أن املحكمة الدستورية العليا املرصية قد قضت بأن
الدعوى هتدف إىل امليض يف تنفيذ أحكام املحكمة الدستورية العليا وأال يتم االعتداد بحكم
حمكمة جنح طامية املتضمن احلكم غيابي ًا بحبس املدعي ثال سنوات والذي أيدته حمكمة
استئناف الفيوم لتبديده املحجوزات املبينة يف حمرض احلجز اإلداري واملحجوز عليها إداري ًا
لصالح البنك األهيل فرع الفيوم ،لذا فإهنا تندرج ضمن منازعات تنفيذ أحكام املحكمة
الدستورية العليا ،إذ إن املحكمة الدستورية العليا قد سبق أن أصدرت حك ًام بعدم دستورية
البند (ط) من املادة األوىل من القانون رقم  308لسنة  1955ىف شأن احلجز اإلداري الذي
جييز للبنوك التي تساهم احلكومة يف رؤوس أمواهلا بام يزيد عىل نصفها اتباع إجراءات احلجز
اإلداري الستيفاء املبالغ التى تستحقها (.)130
وقد قضت املحكمة الدستورية العليا يف إحدى منازعات التنفيذ أن تدخل املحكمة عند
وجود عائق يمنع تنفيذ أحكامها ال يكون بإعامل األثر بنفسها بل من خالل رفع العائق من
طريق تنفيذ احلكم بمساعدة سلاات الدولة يف حدود اختصاص كل منها ،وعدم االعتداد
بذلك العائق الذي ال يعدو أن يكون عقبة مادية(.)131
ويف حكم آخر قضت املحكمة الدستورية العليا أن قضاء حمكمة النقض ،املتضمن عدم
قبول طلب املدعي املتعلق بالاعن عىل قرار نقله إىل وظيفة غري قضائية ،يعد عقبة يف تنفيذ

( )129الدعوى رقم  15لسنة  23ق منازعة تنفيذ  ،2005/4/10املوقع الرسمي اإللكرتوين للمحكمة الدستورية
العليا/مجهورية مرص العربيةhttp://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx:

( )130حكم املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى رقم  6لسنة  25ق منازعة تنفيذ جلسة  ،2006/1/15املوقع
الرسمي اإللكرتوين للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربية:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx

( )131حكم املحكمة الدستورية العليا يف منازعة التنفيذ رقم  3لسنة  21ق تاريخ  ،2001/8/4املوقع الرسمي
اإللكرتوين للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربية:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx
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حكم املحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية اجللوس بمجلس الصالحية أو التأديب ملن
سبق له االشرتاك يف طلب إحالة القايض إىل املعاش(.)132
ومن اجلدير بالذكر أن االمتناع عن تنفيذ حكم املحكمة الدستورية العليا ال يندرج حتت
اإلشكال يف التنفيذ بل يعد ذلك االمتناع بحد ذاته جريمة جنائية ،وحيق للمحكوم له حتريك
دعوى جزائية مبارشة لدى املحكمة املختصة ،كام يعد التقاعس عن تنفيذها إنكار ًا حلجيتها
املالقة؛ مما يشكل ركن اخلاأ يف املسؤولية التقصريية ويستحق بذلك التعويض ،وقضت
املحكمة كذلك بأن عدم تدخل املرشع ال ُيعدُّ عقبة يف التنفيذ ،وال جيوز إقامة إشكال تنفيذ
يف هذه احلالة؛ ألن يف ذلك تدخ ً
ال يف مظاهر السلاة التقديرية للمرشع ،كام أن حجية احلكم
الدستوري ال يتوقف إعامهلا عىل تدخل املرشع(.)133
أما بشأن طلب وقف تنفيذ ،فقد أوقفت املحكمة الدستورية العليا املرصية قرار رئيس
اجلمهورية القايض بدعوة جملس الشعب املنحل الذي خالف احلكم الصادر عن املحكمة
الدستورية العليا بباالن تكوين جملس الشعب منذ انتخابه ،وقد أوضحت بأن هنالك ركنني
لقبول طلب وقف تنفيذ القرار ،ومها :الركن األول هو ركن اجلدية املتمثل يف أن يكون القرار
املاعون فيه من املرجح أنه لن يتم االعتداد به عند الفصل يف الدعوى ،والثاين ركن االستعجال
الذي يقتيض أن يرتتب عىل تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ،ويتمثل ركن اجلدية يف هذه احلالة
بأن قرار رئيس اجلمهورية يشكل عقبة يف وجه تنفيذ حكم املحكمة الدستورية ،أما ركن
االستعجال فيتمثل بأن عودة جملس الشعب لدوره الترشيعي سيؤدي إىل انعدام كل القوانني
والقرارات التي ستنتج عن أعامله بام هيدد كيان الدولة وأمنها وحقوق مواطنيها وحرياهتم(.)134
( )132حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  1لسنة  23ق ،منازعة تنفيذ ،جلسة  ،2002/4/14املوقع
الرسمي اإللكرتوين للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربية:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx

( )133حكم املحكمة الدستورية العليا يف القضية رقم  7لسنة  14ق ،منازعة تنفيذ ،جلسة  ،1993/6/19املوقع
الرسمي اإللكرتوين للمحكمة الدستورية العليا/مجهورية مرص العربية:
( )134بدران ،مرجع سابق.382-381 ،
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اخلاتـــــمة
تناول هذا البحث حجية أحكام املحكمة الدستورية األردنية وآثارها يف القانون األردين
ومقارنتها بحجية األحكام الدستورية وآثارها يف القانون املرصي ،فاستهل البحث يف مبحثه
األول بتناول احلجية املالقة ألحكام املحكمة الدستورية من خالل توضيح ماهيتها ونااقها
املوضوعي ببيان األحكام الدستورية التي تتمتع باحلجية املالقة وحدود تلك احلجية،
وبحث إلزامية أحكام املحكمة الدستورية مع تسليط الضوء عىل التزام السلاات الثال
التنفيذية والترشيعية والقضائية بإنفاذ أحكام املحكمة الدستورية ،و ُأفرد املبحث الثاين لبيان
آثار أحكام املحكمة الدستورية من خالل حتديد النااق الزمني لنفاذ آثار األحكام الدستورية
يف القانون األردين ،وتوضيح املقصود بنهائية األحكام الدستورية واملنازعات املتعلقة بتلك
األحكام ومنازعات تنفيذها ،وتم التوصل يف هناية البحث إىل جمموعة من النتائج
والتوصيات ،وهي كاآليت:
النتائج:
 .1أخذ املرشع األردين باحلجية املالقة ألحكام املحكمة الدستورية األردين ،ويتضح
ذلك من مضمون نصوص الدستور األردين وقانون املحكمة الدستورية األردين إذ
أكدا عىل أن أحكام املحكمة الدستورية ملزمة جلميع السلاات وللكافة ،يف حني نص
الدستور املرصي لسنة  2014رصاح ًة عىل احلجية املالقة ألحكام املحكمة الدستورية
العليا املرصية.
 .2أكدت املحكمة الدستورية األردنية عىل أن أحكامها سواء صدرت بدستورية أو عدم
دستورية النص القانوين تعد ملزمة جلميع اجلهات والسلاات وللكافة دون استثناء،
وهو ما اجته إليه قضاء املحكمة الدستورية العليا ،وتثبت احلجية املالقة لتلك األحكام
عىل مناوق احلكم وأسبابه املرتباة ارتباط ًا وثيق ًا بمناوقه ،وتقترص احلجية عىل اجلزء
املخالف من النص القانوين للدستور.
 .3ال يملك القضاء الدستوري إلغاء النصوص القانونية التي ُحكم بعدم دستوريتها،
[العدد الثالث والثمانون ذو الحجة 1441هـ يوليو ]2020
55

501

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 83 [2020], Art. 9
[ حجية أحكام املحكمة الدستورية األردنية وآثارها]

وإنام يرتتب عىل صدور األحكام بعدم الدستورية إباال تلك النصوص ووقف
تنفيذها ،ومل يلزم كل من القانونني األردين واملرصي السلاة الترشيعية بإلغاء النص
الترشيعي املحكوم بعدم دستوريته ،األمر الذي أدى إىل بقاء بعض النصوص املحكوم
بعدم دستوريتها دون إلغائها أو تعديلها من ِقبل السلاة الترشيعية.
 .4تلتزم السلاة التنفيذية يف القانون األردين واملرصي باالمتناع عن تنفيذ القوانني
املحكوم بعدم دستوريتها ،وجيب عليها أن تبادر إىل إصدار أنظمة جديدة أو معدلة
تنفيذ ًا لألحكام الصادرة بعدم دستورية تلك األنظمة أو بعض نصوصها ،كام تلتزم
السلاة التنفيذية بإصدار القرارات اإلدارية بام يتفق مع أحكام املحكمة الدستورية،
ويالحظ اجتاه الفقه األردين واملرصي إىل فتح ميعاد الاعن بالقرارات اإلدارية
الصادرة باالستناد إىل نصوص ُحكم بعدم دستوريتها بعد انقضاء مواعيد الاعن
بإلغائها.
 .5يقع عىل عاتق املحاكم بأنواعها املختلفة إنفاذ أحكام املحكمة الدستورية يف قراراهتا
القضائية ،ويالحظ التزام املحاكم األردنية بأحكام املحكمة الدستورية ،وخروج
حمكمة النقض املرصية يف أحد أحكامها عن تنفيذ حكم للمحكمة الدستورية العليا
املرصية؛ مما أثار جدالً واسع ًا حول امتناع املحاكم عن تنفيذ احلكم الدستوري.
 .6أخذ املرشع األردين باألثر املبارش ألحكام املحكمة الدستورية ،وأعاى للمحكمة
احلق يف أن حتدد تارخي ًا آخر لنفاذ حكمها حتدده يف متنه ،واستثنى فقط األحكام
الصادرة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة إذ يتوجب وقف تنفيذ أحكام اإلدانة وإهناء
آثارها اجلزائية بشكل كامل ،عىل خالف الترشيع املرصي الذي اختلف يف ترتيبه آلثار
احلكم بعدم الدستورية بعد تعديل قانون املحكمة الدستورية العليا يف عام 1998؛ إذ
ّفرق يف اآلثار باختالف النصوص املقيض بعدم دستوريتها ،فأقر باألثر املبارش ألحكام
عدم دستورية النصوص الرضيبية ،وباألثر الرجعي ألحكام عدم دستورية النصوص
اجلزائية ،وتوصل اجتهاد املحكمة الدستورية العليا املرصية واجتهاد الرأي الراجح
من الفقه لألخذ باألثر الرجعي لألحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص غري
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اجلزائية باستثناء النصوص الرضيبية.
 .7تكتسب أحكام املحكمة الدستورية الصادرة يف موضوع الدعوى الدستورية أي
احلكم بدستورية النص أوعدم دستوريته الصفة النهائية التي متنع إعادة النظر فيها
لسبق الفصل ،وهو ما رست عليه أحكام املحكمة الدستورية األردنية واملحكمة
الدستورية العليا املرصية.
 .8خيتص القضاء الدستوري األردين واملرصي بالنظر يف املنازعات املتعلقة بتنفيذ
أحكامهام ،وذلك بموجب نصوص قانونية رصحية ،إال أن ما يميز القانون املرصي أنه
نص عىل استمرار تنفيذ احلكم وال يتم وقف تنفيذه إال إذا قررت املحكمة الدستورية
العليا ذلك إىل حني الفصل يف املنازعة.
 .9مل يتارق قانون املحكمة الدستورية األردين إىل باالن احلكم الدستوري بسبب عدم
الصالحية ،وإن كان قد تناول مسألة تنحي القضاة وانعقاد اهليئة العامة بسبعة أعضاء
عند حتقق إحدى حاالت التنحي ،عل ًام بأن قانون أصول املحاكامت املدنية الذي
أحالت له تعليامت إجراءات الفصل يف الاعون وطلبات التفسري يف حال عدم وجود
نص قد نظم حاالت عدم صالحية القضاة ،أما عىل صعيد القانون املرصي فلم ينظم
قانون املحكمة الدستورية العليا دعوى باالن احلكم الدستوري لعدم الصالحية مع
ورود اجتهادات للمحكمة الدستورية العليا بباالن احلكم لعدم الصالحية باالستناد
إىل مواد قانون املرافعات املدنية والتجارية املحال إليه بموجب قانون املحكمة
الدستورية العليا.
 .10مل يتضمن القانون األردين نص ًا يتعلق بالب تفسري احلكم الدستوري ،وكذلك خال
قانون املحكمة الدستورية العليا املرصي من تنظيم ذلك األمر إال أن املحكمة
الدستورية العليا املرصية قد قضت بنظر طلبات تفسري أحكامها استناد ًا ألحكام قانون
املرافعات املدنية والتجارية ،ومل يتضمن كل من قانون املحكمة الدستورية األردين
وقانون املحكمة الدستورية العليا املرصي نصوص ًا تنظم تصحيح األخااء املادية
الواردة يف احلكم الدستوري وفصل الالبات املوضوعية التي أغفلها احلكم إال أن
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قانون أصول املحاكامت املدنية األردين وقانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي قد
نظام تلك املسائل.
التوصيات
 .1جيدر باملرشع األردين أن يورد نص ًا رصحي ًا يف قانون املحكمة الدستورية يلزم فيه
السلاة الترشيعية بإلغاء النص الترشيعي املقيض بعدم دستوريته ،وذلك إنفاذ ًا
للحكم بعدم الدستورية ،ومنع ًا من حدو اخللط لدى العامة واالعتقاد باستمرار
نفاذها.
 .2إيراد نص يف قانون املحكمة الدستورية يلزم السلاة التنفيذية بتعديل األنظمة أو
إصدار أنظمة جديدة إلعامل أحكام املحكمة الدستورية القاضية بعدم دستورية تلك
األنظمة أو بعض نصوصها ،وأن ينص قانون القضاء اإلداري األردين عىل فتح ميعاد
الاعن يف القرارات اإلدارية التي صدرت بنا ًء عىل نص ُحكم بعدم دستوريته.

 .3رضورة أن يسارع املرشع األردين إىل وضع نص يعالج امتناع املحاكم عن تنفيذ
األحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص القانونية خاص ًة إذا كان االمتناع من
حمكمة التمييز لقاعية أحكامها ،وكذلك جيب أن يفرض عقوبة جزائية رادعة عىل
عدم االلتزام بحكم املحكمة الدستورية بحيث تكون العقوبة أكثر شدة من عقوبة
عدم االلتزام بأحكام املحاكم األخرى.
 .4تعديل املادة ( )10من تعليامت إجراءات الفصل يف الاعون وطلبات التفسري
الصادرة عن اهليئة العامة للمحكمة الدستورية لسنة  2014ملعاجلة موضوع وقف
تنفيذ احلكم خالل نظر منازعة التنفيذ ،وأن يتم النص عىل إبقاء تنفيذ احلكم رغم
منازعة وقف التنفيذ مع إعااء املحكمة صالحية وقف تنفيذ احلكم.
 .5رضورة أن يتدخل املرشع األردين لتنظيم احلاالت االستثنائية التي يتم فيها إعادة
النظر يف الدعوى الدستورية بعد فصلها كمعاجلة مسألة باالن احلكم الدستوري
بسبب عدم الصالحية ،وتصحيح األخااء املادية الواردة فيه ،وفصل الالبات
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املوضوعية التي أغفلها احلكم الدستوري ،وتفسري احلكم الدستوري.
 .6جيدر باملرشع األردين أن يأخذ باألثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية كأصل لنفاذ
آثاره؛ ألن العوار الدستوري يالزم النص منذ صدوره ال من تاريخ احلكم بعدم
دستوريته مع اشرتاط أال ينابق األثر الرجعي يف حالتني فقط ومها استقرار املراكز
القانونية بحكم حاز قوة األمر املقيض به أو بالتقادم ،وإعااء احلق للمحكمة يف
حتديد تاريخ آخر لضامن املحافظة عىل كيان الدولة ومقومات وجودها.
 .7رضورة تعديل قانون املحكمة الدستورية األردين يف ما يتعلق باألحكام الدستورية
القاضية بعدم دستورية النصوص اجلزائية بحيث يتم النص عىل اعتبار النص
اجلزائي املحكوم بعدم دستوريته كأن مل يكن ،وذلك إلزالة الصفة اجلرمية عن الفعل
ليتناسب مع خاورة عدم دستورية جتريم فعل بام خيالف الدستور.
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املراجع العربية
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)2

أرشف اللمساوي ،دور الرقابة الدستورية يف محاية احلقوق واحلريات يف إطار
الترشيعات الوطنية واملواثيق الدولية ،الابعة األوىل ،عابدين :املركز القومي
لإلصدارات القانونية (.)2009

)3
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محدي القبيالت ،الوجيز يف القضاء اإلداري ،الابعة الثانية ،عامن :دار وائل
للنرش والتوزيع (.)2018

)5

خليفة اجلهمي ،رقابة دستورية القوانني يف ليبيا ومرص والكويت والبحرين
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)8

سامر العويض ،أوجه عدم دستورية القوانني يف الفقه وقضاء املحكمة
الدستورية العليا ،اإلسكندرية :دار املابوعات اجلامعية (.)2010

)9

صربي السنويس ،آثار احلكم بعدم الدستورية دراسة مقارنة ،الابعة الثانية،
القاهرة :دار النهضة العربية (.)2013

)10

صالح الدين فوزي ،الدعوى الدستورية ،القاهرة :دار النهضة العربية
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)11

عادل الاباائي ،املحكمة الدستورية الكويتية تكوينها ،اختصاصاهتا،
إجراءاهتا (دراسة حتليلية مقارنة) ،الابعة األوىل ،الكويت :جامعة الكويت
(.)2005

)12

عبداهلل ناصف ،حجية وآثار أحكام املحكمة الدستورية العليا قبل التعديل
وبعد التعديل ،القاهرة :دار النهضة العربية (.)1998

)13

عزيزة الرشيف ،دراسة يف الرقابة عىل دستورية الترشيع ،الكويت :جامعة
الكويت (.)1995

)14

كامل السعيد ،النظرية العامة للقضاء الدستوري ،الابعة األوىل ،عامن :دار
الثقافة للنرش والتوزيع (.)2017

)15

حممد السيد ،قضاء الدستورية يف مرص يف ضوء قانون وأحكام املحكمة
الدستورية العليا ،الابعة الثالثة ،القاهرة :دار النهضة العربية (.)2004

)16

حممود زكي ،احلكم الصادر يف الدعوى الدستورية آثاره وحجيته وتنفيذه،
املحلة الكربى :دار الكتب القانونية (.)2005

)17

نبيلة كامل ،الرقابة القضائية عىل دستورية القوانني (القضاء الدستوري)،
القاهرة :دار النهضة العربية (.)1993

)18

نعامن اخلايب ،البسيط يف النظام الدستوري ،الابعة الثانية ،عامن :دار الثقافة
للنرش والتوزيع (.)2017

)19

نواف كنعان ،مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري األردين ،الابعة
األوىل ،عامن :إثراء للنرش والتوزيع (.)2013

ثاني ًا :األبحاث:
)1

أمحد اخلفاجي ،األثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية ،جملة الكوفة
للعلوم القانونية والسياسية ،)20( 7 ،العراق (.)2014

)2

رفيق سالم ،اآلثار القانونية ألحكام املحكمة الدستورية العليا ،املؤمتر العلمي
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األول لكلية احلقوق جامعة حلوان بعنوان دور املحكمة الدستورية العليا يف
النظام القانوين املرصي ،مرص :جامعة حلوان (.)1998
)3

رمضان حممد  ،أثر احلكم بعدم الدستورية يف املسائل الرضيبية ،جملة البحو
املالية والرضيبية ،)3( 2 ،مرص :اجلمعية املرصية للاملية والرضائب (.)1997

)4

طارق جعفر ،احلكم بعدم الدستورية بني األثر الكاشف واألثر املبارش ،جملة
مرص املعارصة ،420 ،)491( 100 ،مرص (.)2008

)5

عامر حميسن ،املوازنة بني فكرة األمن القانوين ومبدأ رجعية أثر احلكم بعدم
الدستورية ،جملة مركز دراسات الكوفة ،)18( ،العراق (.)2011

)6

عبدالغني عبداهلل ،اختصاص املحكمة الدستورية العليا برقابة دستورية
القوانني واللوائح ،جملة احلقوق للبحو القانونية االقتصادية ،)4( 1 ،مرص
(.)1996

)7

عبدالكريم الرسوي ،اختصاص املحكمة الدستورية بدعوى منازعات تنفيذ
أحكامها دراسة مقارنة بني الترشيعني املرصي والبحريني ،جملة دراسات
دستورية ،)1( 1 ،البحرين :املحكمة الدستورية (.)2013

)8

عزيزة الرشيف ،أثر احلكم بعدم الدستورية عىل الترشيعات املخالفة ،املؤمتر
العلمي األول لكلية احلقوق جامعة حلوان بعنوان دور املحكمة الدستورية
العليا يف النظام القانوين املرصي ،مرص:جامعة حلوان (.)1998

)9

عاية صقر ،األثر الرجعي لألحكام الدستورية يف جمال الرضائب ،جملة
البحو املالية والرضيبية ،)6-5( 4 ،مرص :اجلمعية املرصية للاملية والرضائب
(.)1999

)10

حممد عمران ،احلكم بعدم الدستورية بني األثر الرجعي واألثر املبارش يف املجال
الرضيبي ،مؤمتر مجعية الرضائب املرصية حول املنظومة الرضيبية املستقبلية
وأثرها عىل االقتصاد واالستثامر ،القاهرة :مجعية الرضائب املرصية (.)2012
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[د .شذى أحمد محمدالعساف]

ثاني ًا :األحكام القضائية:
 )1أمحد هبه ،موسوعة مبادئ املحكمة الدستورية العليا يف الدعوى الدستورية،
الابعة األوىل ،القاهرة :املؤلف.)1988( ،
 )2اجلريدة الرسمية جلمهورية مرص العربية.
 )3اجلريدة الرسمية للمملكة األردنية اهلاشمية.
 )4حسام حمفوظ ،امللحق رقم ( )1للموسوعة الدستورية الشاملة جلميع أحكام
املحكمة الدستورية العليا وقراراهتا بالتفسري من  1998/6/1وحتى
 ،1999/12/31اإلسكندرية :املؤلف (د.ت.).
 )5حسام حمفوظ ،املوسوعة الدستورية الشاملة جلميع أحكام املحكمة الدستورية
العليا وقراراهتا بالتفسري منذ إنشاء املحكمة وحتى آخر مايو  ،1998اإلسكندرية:
املؤلف.)1998( ،
 )6رجب عبداحلكيم سليم ،جمموعة األحكام التي أصدرهتا املحكمة الدستورية
العليا منذ إنشائها إىل اآلن ،الكتاب األول ،سلسلة أحكام املحكمة الدستورية
العليا ،الابعة األوىل ،املؤلف.)1997( ،
 )7جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا الصادرة خالل الفرتة من عام 1981
حتى عام  ،1989اجلزء األول ،الابعة األوىل ،القاهرة :اهليئة العامة لشؤون املاابع
األمريية (.)1996
 )8جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا الصادرة منذ عام  ،1990اجلزء األول،
الابعة األوىل ،القاهرة :اهليئة العامة لشؤون املاابع األمريية (.)1995
 )9جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا الصادرة منذ عام  ،1990اجلزء الثاين،
الابعة األوىل ،القاهرة :اهليئة العامة لشؤون املاابع األمريية (.)1995
 )10جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا الصادرة منذ عام  ،1990اجلزء الثالث،
الابعة األوىل ،القاهرة :اهليئة العامة لشؤون املاابع األمريية (.)1995
 )11جمموعة أحكام املحكمة الدستورية العليا الصادرة منذ عام  ،1990اجلزء الرابع،
[العدد الثالث والثمانون ذو الحجة 1441هـ يوليو ]2020
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.)1995(  اهليئة العامة لشؤون املاابع األمريية: القاهرة،الابعة األوىل
https://qistas.com ) منشورات قسااس12

:مجهورية مرص العربية/) املوقع الرسمي اإللكرتوين للمحكمة الدستورية العليا13
http://www.sccourt.gov.eg
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