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مقدمة
تستتتل ا القواعتتد ال امتتة فتتي القصتتومة الق تتا ية  -أيتتا نانت  -ضتترةرت تتتوافر شتترةط
م ينة لقبول الدعوى  ،من ذلك توافر المصتلحة فتي رف هتا  ،ةهتاا الشترط ةلتكن نتاد ي تد متن
الشرةط ال امة لكل دعوى بما في ذلتك التدعوى الدستتورية  ،أن أد العبي تة القالتة للتدعوى
الدستورية باعتبارها تستهدف تحقيق المشترةعية الدستتورية أضتف علتا هتاا الشترط ب ت
السمات الممي ت التي تتفق مع العبي ة الااتية لهاه الدعوى(.)1
ةيستوجب ذلك علا الق اء الدستوري التحقق من توافر شرط المصتلحة ببتل الولتو
في موضوع الدعوى الدستورية لت لقها بمستللة ببولهتا  ،ةهتي مستللة ستابقة بال ترةرت عتن
القتتوف فتتي موضتتوعها  ،فتتسذا لتتم تستتتوف التتدعوى شتترط المصتتلحة فسنهتتا ت تتدة يتتر مقبولتتة
ةيمتنع الم ي ألا البحث في موضوعها  ،ةسنتناةل في هتاا البحتث المتوج شترط المصتلحة
فتتي التتدعوى الدستتتورية ندراستتة تحليليتتة مقارنتتة فتتي القتتانود الليبتتي ةالمصتتري ةالكتتويتي
ةالبحريني  ،ةذلك من خالل المعالب اآلتية :
المعلب األةل  :خصا ص شرط المصلحة في الدعوى الدستورية
المعلب الثاني  :أةضاع تحقق المصلحة تب ا لعرق تحريك الربابة الدستورية
المعلب الثالث  :ةب توافر المصلحة في الدعوى الدستورية ةلور انتفا ها
القاتمة
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المعلب األةل
خصا ص شرط المصلحة في الدعوى الدستورية
يشترط لقبول نل دعوى أد يكود لراف ها مصلحة با مة يقرها القانود عمال باأللل
المقرر بلنه ن دعوى بدةد مصلحة ةأد المصلحة هي مناط الدعوى  ،ةهو ما تنص عليه
لراحة بوانين المراف ات المدنية ةالتجارية في ليبيا ةمصر ةالكوي ةالبحرين  ،من ذلك ما
جاء في المادت الراب ة من بانود المراف ات المدنية ةالتجارية الليبي بلنه (( ن يقبل أي طلب
أة دفع ن يكود لصاحبه فيه مصلحة با مة يقرها القانود )) ...ةرددته نالك بنفس الصي ة
المادت الثالثة من بانود المراف ات المدنية ةالتجارية المصري(.)2
فالدعوى الدستورية ةلكن نان دعوى لها ذاتيتها القالة أن أد شلنها شلد أي
دعوى يت ين لقبولها توافر شرط المصلحة باعتباره شرطا عاما لقبول نل أدعاء أماا الق اء
فهو بهاه المثابة ي بر عن الفا دت ال ملية أة النتيجة التي يجنيها راف ها من طلب الحماية
الق ا ية  ،فالعلب الاي ن يحقق أية فا دت عملية أة نتيجة ف لية للمدعي ن يكود جديرا ببحثه
أماا الق اء
ةلقد استقر الق اء الدستوري في ليبيا ةمصر ةالكوي ةالبحرين علا أنه ن يجوز
ببول الدعوى الدستورية أن بتوافر الشرةط الالزمة نتصالها به ةفقا لألةضاع المنصوص
عليها بانونا ةيندر تحتها شرط المصلحة الشقصية المباشرت(.)3
ةهو ما ترجمته المحكمة ال ليا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ  2..1.00.02في
الع ن الدستوري ربم  44/0ق بقولها (( أنه ن يجوز ببول الدعوى الدستورية أن بتوافر
الشرةط الالزا توافرها نتصالها بالمحكمة ال ليا ةفقا لألةضاع المنصوص عليها في القانود
ربم  0812/6بسعادت تنظيم المحكمة ال ليا ةعلا األخص شرط المصلحة الشقصية المباشرت
الوارد بالبند ( أةن ) من المادت الثالثة ةال شرين من القانود المانور ))(.)4
ةتتميت ت التتتدعوى الدستتتتورية عتتتن يرهتتتا متتتن التتتدعاةى األختتترى فتتتي مجتتتال شتتترط
المصتتتتلحة المعلتتتتوا لقبولهتتتتا  ،بتتتتتلد الحتتتتق التتتتاي تحميتتتته هتتتتتو حتتتتق يكفلتتتته الدستتتتتتور ،
ةانعتتتتتداء الوابتتتتع عليتتتته هتت ت و عمتتتتل للمشتتتترع يتجستتتتد فتتتتي نصتتتتوص القتتتتانود أة الال حتتتتة
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المع تتتتود ب تتتتدا دستتتتتوريتها  ،ةبوبتتتتوع انعتتتتتداء تنشتتتتل المصتتتتلحة التتتتتي تقتتتتول لتتتتاحب
الحتتتق اتقتتتاذ أجتتتراءات الع تتتن ب تتتدا الدستتتتورية  ،ةلكتتتن ن يكفتتتي لتتتتوافر شتتترط المصتتتلحة
فتتتي التتتدعوى الدستتتتورية مجتتترد أنكتتتار أحتتتد الحقتتتوق المنصتتتوص عليهتتتا فتتتي الدستتتتور أة
ةجتتتود ختتتالف حتتتول م تتتمود هتتتاا الحتتتق  ،بتتتل يجتتتب أد يكتتتود التتتنص التشتتتري ي المع تتتود
فيتته بتعبيقتتته علتتتا المتتدعي بتتتد أختتتل بلحتتتد الحقتتوق التتتتي نفلهتتتا الدستتتور علتتتا نحتتتو يلحتتتق
به ضررا مباشرا( )5ةهو ما تجسده خصا ص شرط المصلحة في الدعوى الدستورية
ةهاه القصتا ص ةلتكن نانت تتمثتل عمومتا فتي أي دعتوى بتلد تكتود بانونيتة ةنتالك
شقصية ةمباشرت ف ال عن نونها حالة ةبا مة  ،فسد لهاه القصا ص في الدعوى الدستورية
سمات م ينة تتفق مع العبي ة الااتيتة لهتاه التدعوى ةهتو متا يج تل لهتا م نتا محتددا ةخالتا
نتناةله فيما يلي:
)0

المصلحة القانونية :

المصتتلحة الم تبتترت لقبتتول التتدعوى الدستتتورية هتتي المصتتلحة التتتي يقرهتتا ةيحميهتتا
الدستور ةالقانود ةهي ن تكود نالك أن أذا ناد لاحبها يستند ألا مرن بانوني أة حق ذاتي
يحميتتته الدستتتتور  ،ذلتتتك أد ةايفتتتة الق تتتاء الدستتتتوري هتتتي حمايتتتة المشتتترةعية الدستتتتورية
ةبالتالي حماية الحقوق ةالمران القانونية التي نفلها الدستور.
فالمصلحة القانونية بهاه المثابة هي المصلحة التتي تقرهتا ةتصتونها بواعتد الدستتور
يستوي ب د ذلك أد تكود مادية أة أدبية( )6ةتقلف هاه القالية في شرط المصلحة من شتلنه
ج ل الدعوى الدستورية ير مقبولة لقيامها علا مصلحة ن تقرها ةن تحميها أحكاا الدستور
)2

المصلحة الشقصية المباشرت :

تتحقق خالية المصلحة الشقصية المباشرت في الدعوى الدستورية بلد يكتود التنص
التشتتري ي المع تتود ب تتدا دستتتوريته متتن شتتلنه أد يلحتتق ضتتررا مباشتترا بالمتتدعي أذا طبتتق
عليه( )7فسذا لم يكن النص التشري ي المع ود ب دا دستوريته ير بابل للتعبيق علتا المتدعي
ألتتال أة نتتاد متتن يتتر المقتتاطبين بلحكامتته  ،أة نتتاد بتتد أفتتاد متتن م ايتتاه  ،أة نتتاد ا ختتالل
بالحقوق التي يدعيها ن ي ود أليه  ،فسد المصلحة الشقصية المباشرت تكود منتفية(.)8
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ةهكتتتتاا فتتتتسد شقصتتتتية المصتتتتلحة تتجلتتتتا فتتتتي أد يكتتتتود رافتتتتع التتتتدعوى فتتتتي حالتتتتة
بانونيتتتة خالتتتة بالنستتتبة للتشتتتريع المع تتتود ب تتتدا دستتتتوريته متتتن شتتتلنها أد تج لتتته يت ت ر
فيهتتتا تتتتل يرا مباشتتترا  ،أي أد يكتتتود التشتتتريع المتتتانور بتتتد متتتس حتتتق المتتتدعي أة مرنتتت ه
القتتتانوني بصتتتورت مستتتتقلة ةمتميت ت ت  ،فتتتال يكفتتتي أد يكتتتود مجتتترد فتتترد عتتتادي ةأنمتتتا يلت ت ا
أد يكتتتود فتتتي ةضتتتع ختتتاص ب النستتتبة للتشتتتريع المع تتتود ب تتتدا دستتتتوريته  ،ةهتتتو متتتا يستتتب
علتتتتا المصتتتتلحة فتتتتي التتتتدعوى الدستتتتتورية العتتتتابع الشقصتتتتي ةينتتتتلى بهتتتتا عتتتتن أد تكتتتتود
دعتتتوى حستتتبة( )9ةذلتتتك من تتتا قتتتال ناهتتتل الق تتتاء بمنازعتتتات يتتتر جديتتتة ن يترتتتتب عليهتتتا
أي نتا ج ملموسة في الوابع القانوني .
نما أد المصلحة المباشرت تتمثتل فتي أد يكتود التشتريع المع تود ب تدا دستتوريته بتد
أ ر تل يرا مباشرا في المرن القانوني للمدعي بحيث يكتود م لومتا أنته ستينال فا تدت ماديتة أة
أدبيتتة جتتراء الحكتتم ب تتدا دستتتورية التشتتريع المع تتود فيتته  ،ةأن فقتتدت التتدعوى الدستتتورية
عنصرا نزما من خصا ص المصلحة الم تبرت لقبولها .
ةعليتته فتتال تكتتود المصتتلحة الشقصتتية المباشتترت يتتر مصتتلحة المتتدعي فتتي المحصتتلة
النها يتتة للقصتتومة الدستتتورية التتتي يفتتترف ألتتال أن تكتتود مارهتتا ل يتتره  ،ةيقت تتي ذلتتك
التميي بين أضرار لهتا متن عمومهتا ةاتستاعها ةتجردهتا متا يربعهتا بتالمواطنين فتي مجمتوع
فكاتهم  ،ةبين ضرر خاص ن يت لق ب يتر شتقص م تين أة بلشتقاص بتاةاتهم ةن يصتيبهم أن
في مصالحهم الااتية أة الفردية التي ت كسها طلباتهم الشقصية المحددت عنالرها  ،ةن يجوز
بالتتالي أد تقبتل القصتومة الدستتورية متا لتم تكتتن مصتلحة المتدعي فيهتا مقتلفتة عتن مصتتال
المواطنين فتي مج متوعهم  ،أذ أد انتدما مصتلحته فتي مصتالحهم يفقتدها شقصتيتها ةذاتيتهتا
ةهي عنصر نزا لبياد حدةد القصومة الدستورية التي يعرحهتا المتدعي فتي نعتاق مصتلحته
الشقصية المباشرت مفصال بوبا ها النصتوص التشتري ية المع تود عليهتا ةلتلتها باألضترار
الواب ية التي سببتها له(.)10
ةل ل هاا هو ما عبترت عنته المحكمتة الدستتورية ال ليتا المصترية فتي حكمهتا الصتادر
بتاريخ  0884..4..1في الدعوى الدستورية ربم  04/0ق بقولها (( أد ب اء هاه المحكمة
بد جرى علا أد مفهوا المصلحة الشقصية المباشرت  -ةهي شرط لقبول الدعوى الدستتورية
 أنما يتحدد علا ضوء عنصرين أةليين يحتدداد م تمونها ةن يتتداخل أحتدهما متع اآلختر أةن ينفتي تكاملهمتا ةبتدةنهما مجتم تين ن
يندمج فيه ةأد ناد استقاللهما عن ب هما التب
يجتتوز لهتتاه المحكمتتة أد تباشتتر ربابتهتتا علتتا دستتتورية القتتوانين ةاللتتوا  ،أةلهمتتا :أد يقتتيم
المدعي  -ةفي حدةد الصفة التي اختصم بها النص التشري ي المع ود عليه  -الدليل علتا أد
ضررا ةاب يا  -ابتصاديا أة يره  -بد لحق به  ،ةيت ين أد يكود هاا ال ترر مباشترا مستتقال
ب نالره ممكنا أدرانه ةمواجهته بالترضية الق ا ية ةليس ضررا متوهما أة نظريا أة مجهال
 ،بما م داه أد الربابتة علتا الدستتورية يجتب أد تكتود موطكتا لمواجهتة أضترار ةاب يتة ب يتة
ردها ةتصفية آ ارها القانونية  ،ةن يتصور أد تقوا المصلحة الشقصية المباشرت أن مرتبعة
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بدف ها  ،انيهما :أد يكود مرد األمتر فتي هتاا ال ترر ألتا التنص التشتري ي المع تود عليته ،
فسذا لم يكن هاا النص بد طبق علا المدعي ألال  ،أة ناد متن يتر المقتاطبين بلحكامته  ،أة
ناد بد أفاد من م ايتاه  ،أة نتاد ا ختالل بتالحقوق التتي يتدعيها ن ي تود أليته  ،فتسد المصتلحة
الشقصية المباشرت تكود منتفية  ،ذلك أد أبعال النص التشري ي في هاه الصتور جمي هتا لتن
يحقق للمدعي أية فا تدت عمليتة يمكتن أد يت يتر بهتا مرنت ه القتانوني ب تد الفصتل فتي التدعوى
الدستورية عما ناد عليه عند رف ها ))(.)11
ةهتتتو متتتا رددتتتته متتتن ب تتتدها المحكمتتتة ال ليتتتا الليبيتتتة فتتتي حكمهتتتا الصتتتادر بتتتتاريخ
 2..1.00.02فتتي الع تتن الدستتتوري ربتتم  44/0ق التتاي جتتاء فيتته أنتته (( ن يكفتتي لتحقتتق
المصلحة الشقصية المباشرت في الدعوى الدستورية أد يكود النص التشتري ي المع تود فيته
مقالفا للقواعد الدستورية بل يجب توافر عنصترين يحتدداد هتاه المصتلحة  ،أةلهمتا :أد يتدلل
العاعن علا أد تعبيق النص عليه بد الحق به ضررا مباشرا مستتقال ب نالتره ممكنتا أدرانته
ةمواجهته بالترضية الق ا ية ةليس ضررا متوهمتا أة نظريتا مجهتال  ،بمتا مت داه أد الربابتة
الدستورية يجب أد تكود مالذا لمواجهة أضرار ةاب ية ب ية ردهتا ةأيقتاف آ ارهتا القانونيتة ،
ة انيهما :أد يكود مرجع ال رر هو النص التشتري ي المع تود فيته  ،فتسذا لتم يكتن التنص بتد
طبق علا العاعن  ،أة ناد من ير المقاطبين بلحكامه  ،أة ناد بد أفاد من م ايتاه  ،أة نتاد
ا خالل بالحقوق التي يدعيها ن ي ود أليته  ،فتسد المصتلحة الشقصتية المباشترت تكتود منتفيتة
ألد أبعتتال التتنص التشتتري ي فتتي أي متتن هتتاه الصتتور ن يحقتتق للعتتاعن فا تتدت عمليتتة يمكتتن أد
يت ير بها مرن ه القانوني ب د الفصل في الدعوى الدستورية عما ناد عليه ببل رف ها ))(.)12
ةهتتاا متتا ترجمتتته نتتالك المحكمتتة الدستتتورية البحرينيتتة فتتي حكمهتتا الصتتادر بتتتاريخ
 2..1.00.24فتتتي الق تتتية ربتتتم د 6/2/لستتتنة  4ق ةممتتتا جتتتاء فيتتته (( أد شتتترط المصتتتلحة
الشقصية المباشرت يت يا أد تفصل المحكمتة الدستتورية فتي التدعوى الدستتورية متن جوانبهتا
ال ملية ةليس من م عياتها النظرية أة تصوراتها المجتردت  ،ةهتاا الشترط يرستم حتدةد ةنيتة
المحكمة الدستورية فال تمتد ةنيتها ل ير المسا ل الدستورية التي ي ر الحكم فيها علا الن اع
الموضوعي ةبالقدر الالزا للفصل فيه  ،نما أد م داه أن تقبل القصتومة الدستتورية متن يتر
القصوا الاي أضيرةا من جراء تعبيق النص المع ود عليه  ،سواء نتاد هتاا ال ترر ةشتيكا
يتهددهم أا ناد بد ةبع ف ال  ،ةيت ين أد يكود هاا ال رر منفصتال عتن مجترد مقالفتة التنص
المع تتود عليتته للدستتتور  ،مستتتقال بال نالتتر التتتي يقتتوا عليهتتا  ،ممكنتتا تحديتتده ةمواجهتتته
بالترضية الق ا ية لتسويته  ،عا دا في مصدره ألا النص المع تود عليته  ،فتسذا لتم يكتن هتاا
النص بد طبق ألال علا من أدعا مقالفته للدستور  ،أة ناد من ير المقاطبين بلحكامه أة
ناد بد أفاد من م اياه أة ناد ا خالل بالحقوق التي يدعيها ن ي ود أليه  ،دل ذلك علتا انتفتاء
المصلحة الشقصتية المباشترت  ،ذلتك أد أبعتال التنص التشتري ي فتي هتاه الصتور جمي هتا لتن
يحقق للمدعي أية فا تدت عمليتة يمكتن أد يت يتر بهتا مرنت ه القتانوني ب تد الفصتل فتي التدعوى
الدستورية عما ناد عليه ببلها ))(.)13
ةلالعتبتتتارات المتقدمتتتة فتتتسد المصتتتلحة النظريتتتة المجتتتردت ن تكفتتتي لقبتتتول التتتدعوى
الدستتتورية  ،ةمتتن تتم فتتسد شتترط المصتتلحة ن يتتتوافر أذا نتتاد المتتدعي يستتتهدف متتن دعتتواه
الدستورية تقرير حكم الدستور مجردا في موضوع م ين أل راف أناديميتة أة أيديولوجيتة أة
دفاعا عن بيم مثالية يرجا تثبيتها  ،أة ننوع من الت بير في الفراغ عن ةجهتة نظتر شقصتية
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أة لتونيد مبدأ سيادت القانود في مواجهة لور من ا ختالل بم تمونه ن لتلة للمتدعي بهتا ،
أة رساء مفهوا م ين في شلد مسللة لم يترتب عليها ضرر بالمدعي ةلو نان تثير اهتماما
عاما  ،أذ ن يتصور أد تكود الدعوى الدستورية أدات ي بر المتتداعود متن خاللهتا عتن آرا هتم
في الشكود التي ت نيهم بوجه عاا أة أد تكود نافات ي رضود من خاللها ألوانتا متن الصتراع
ب يتتدا عتتن مصتتالحهم الشقصتتية المباشتترت أة شتتكال للحتتوار حتتول حقتتا ق علميتتة يعرحونهتتا
باتها أة نفيها أة دفاعا عن مصال باةاتها ن شلد للنص المع ود عليه بها(.)14
)3

المصلحة القا مة :

ن يكفي لتوافر شرط المصلحة في الدعوى أد تكود بانونية فحسب  ،ةأنما يل ا فتوق
ذلك أد تكود هاه المصلحة با مة  ،ةالمقصود بالمصلحة القا مة أد يكود المستا بتالحق أة
ا خالل بالمرن القانوني بد حدث ف ال سواء بسنكاره أة التشكيك فيه بما يترتتب علتا ذلتك متن
نتا ج ضارت .
فسذا لم يحدث اعتداء علا الحق أة المرن القانوني بلي لورت من الصور فم نا ذلك
أنه ن حاجة لعلب الحماية الق ا ية ننتفاء محلها أة موجبهتا  ،ةأذا حتدث اعتتداء علتا الحتق
أة المرن القانوني بالف ل أن أنه لم يسفر عن ةبتوع ضترر فتي حينته  ،فهنتا تكتود بتد تولتدت
مصلحة با مة ةلكنها ليس حالة ةأنما مستقبلة ةمن م فتسد طلتب الحمايتة الق تا ية ن يكتود
بد حاد ةبته ب د ما لم يكن ةشيك الوبوع .
ةيمكتتتن أد يستتتتفاد ذلتتتك ممتتتا ب ت ت بتتته المحكمتتتة الدستتتتورية ال ليتتتا المصتتترية فتتتي
حكمهتتتتا الصتتتتادر بتتتتتاريخ  0818..4.20فتتتتي التتتتدعوى الدستتتتتورية ربتتتتم  1/00ق ةالتتتتاي
جتتتاء فيتتته (( ةحيتتتث أد المتتتدعي يع تتتن نتتتالك ب تتتدا دستتتتورية المتتتادت (  ) 4.متتتن بتتتانود
حمايتتتة القتتتيم متتتن ال يتتتب الصتتتادر بالقتتتانود ربتتتم  081./84ةالتتتتي تتتتنص علتتتا أد :يكتتتود
الحكتتتم الصتتتادر متتتن المحكمتتتة ال ليتتتا للقتتتيم نها يتتتا ةن يجتتتوز الع تتتن فيتتته بتتتلي ةجتتته متتتن
الوجتتتوه عتتتدا أعتتتادت النظتتتر  ،ةين تتتا المتتتدعي علتتتا هتتتاه المتتتادت بتتتلد التتتدعاةى التتتتي نانت ت
تتتتدخل ألتتتال فتتتي اختصتتتاص الق تتتا ء ال تتتادي ةاختصت ت بهتتتا محكمتتتة القتتتيم أعمتتتان للقتتترار
بقتتانود ربتتتم  0810/040نتتتاد يجتتوز الع تتتن علتتتا األحكتتتاا الصتتادرت فيهتتتا بعريتتتق التتتنق
 ،ةأنتتته أذ بصتتترت المتتتادت (  ) 4.متتتن القتتتانود ربتتتم  081./84المشتتتار أليتتته الع تتتن علتتتا
أعتتتادت النظتتتر فسنهتتتا تكتتتود بتتتد حرمت ت المتقاضتتتين متتتن أحتتتد طتتترق الع تتتن ةخالفت ت بتتتالك
المتتتتتواد (  ) 061 ( ، ) 064 ( ، ) 68 ( ، ) 61 ( ، ) 4.متتتتتن الدستتتتتتور  ،ةحيتتتتتث أنتتتتته
متتتن المقتتترر  -علتتتا متتتا جتتترى بتتته ب تتتاء هتتتاه المحكمتتتة  -أنتتته يشتتتترط لقبتتتول التتتدعوى
الدستتتتتورية تتتتتوافر المصتتتتلحة فيهتتتتا  ،ةمنتتتتاط ذلتتتتك أد يكتتتتود متتتتة ارتبتتتتاط بينهتتتتا ةبتتتتين
المصتتتتلحة القا متتتتة فتتتتي التتتتدعوى الموضتتتتوعية ةأد يكتتتتود متتتتن شتتتتلد الحكتتتتم فتتتتي المستتتتللة
الدستتتتورية أد يتتت ر فيمتتتا أبتتتدي متتتن طلبتتتات فتتتي دعتتتوى الموضتتتوع  ،ةأذ نتتتاد المتتتدعي
يستتتتهدف متتتن دعتتتواه الدستتتتورية أجتتتازت الع تتتن بعتتترق التتتنق فتتتي األحكتتتاا الصتتتادرت متتتن
المحك متتتتة ال ليتتتتا للقتتتتيم  ،ةنتتتتاد الثابتت ت أد التتتتدعوى الموضتتتتوعية ن زالتت ت متداةلتتتتة أمتتتتاا
محكمتتة القتتيم بتتتدرجتها األةلتتا– ةيجتتوز الع تتتن فتتي األحكتتاا الصتتتادرت منهتتا أمتتاا المحكمتتتة
ال ليتتا للقتتيم  -ةمتتن تتم ةألتتا هتتاا الحتتد متتن دعتتوى الموضتتوع فسنتته ن مصتتلحة للمتتدعي فتتي
أ تتتارت حتتتق الع تتتن لتتتدى درجتتتات أعلتتتا متتتن التقاضتتتي ةيت تتتين بالتتتتالي الق تتتاء ب تتتدا ببتتتول
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الدعوى في هاا الشق ))(.)15

ةيثور الست ال حتول متدى اعتبتار شترط المصتلحة فتي التدعوى الدستتورية با متا عنتد
ت ديل أة أل اء النص التشتري ي المع تود ب تدا دستتوريته أ نتاء ستير القصتومة أمتاا الق تاء
الدستوري ؟
يستتتتتقلص متتتتن أحكتتتتاا الق تتتتاء ال دستتتتتوري فتتتتي ا جابتتتتة علتتتتا هتتتتاا الستتتت ال أد
ت تتتتديل أة أل تتتتاء التتتتنص التشتتتتري ي المع تتتتود فيتتتته ب تتتتدا الدستتتتتورية ن يحتتتتول – نقاعتتتتدت
عامتتتتتة -دةد تتتتتتوافر المصتتتتتلحة القا متتتتتة فتتتتتي التتتتتدعوى الدستتتتتتورية ةاستتتتتتمرار الق تتتتتاء
الدستتتتتوري بنظرهتتتتا ةالفصتتتتل فيهتتتتا بالنستتتتبة لألشتتتتقاص التتتتاين طبتتتتق علتتتتيهم ذا التتتتنص
خالل فترت نفاذه ةترتب بمقت اه آ ار بانونية بحقهم(.)16
ةهتتاا متتا ب ت بتته المحكمتتة الدستتتورية ال ليتتا المصتترية فتتي حكمهتتا الصتتادر بتتتاريخ
 0813..6.00فتتي التتدعوى الدستتتورية ربتتم  3/41ق بلنتته (( ةأد نان ت المتتادت األةلتتا متتن
القتتانود ربتتم  0813/01بشتتلد ألتتدار بتتانود المحامتتات بتتد نص ت علتتا أل تتاء القتتانود ربتتم
 - 0810/024الم دل بالقانود ربتم  - 0812/0.8المع تود فيته  ،أن أد ا ل تاء التشتري ي
لهاا القانود  -الاي لم يرتد أ ره ألا الماضي  -ن يحتول دةد النظتر ةالفصتل فتي الع تن ب تدا
الدستورية من ببل من طبق عليهم خالل فترت نفاذه ةترتب بمقت اه آ ار بانونية بالنسبة لهم
ةبالتالي تتوافرت لهتم مصتلحة شقصتية فتي الع تن ب تدا دستتوريته ))( )17ةهتو متا رددتته متن
ب دها المحكمة ال ليا الليبية في حكمها الصتادر بتتاريخ  2.03.02.23فتي الع تن الدستتوري
ربتتتتم  6./4ق( )18ةنتتتتالك المحكمتتتتة الدستتتتتورية البحرينيتتتتة فتتتتي حكمهتتتتا الصتتتتادر بتتتتتاريخ
 2.04..0.21في الق ية ربم د 2.04/0/لسنة  02ق(. )20( ، )19
انستتثناءات ةالتتي يمكتن اعتبارهتا خرةجتا عنهتا
ةيرد علا هاه القاعدت ال امة ب
()21
فتتي حتتانت م ينتتة ممتتا تنتفتتي أة ت ت ةل بشتتلنها المصتتلحة القا متتة فتتي التتدعوى الدستتتورية
ةتتجلا هاه الحانت فيما يلتي :
حالة أل اء أة ت ديل النص المع ود فيه بل ر رج ي :
.0
ةمتتتتن تعبيقتتتتات هتتتتاه الحالتتتتة فتتتتي ب تتتتاء المحكمتتتتة الدستتتتتورية ال ليتتتتا المصتتتترية
((
ما جاء في حكمها الصادر بتاريخ  0814..3..2في الدعوى الدستورية ربتم  0/0ق بلنته
لما ناد مقت ا أعمال القرار بقانود ربم  0863/11بل ر مباشر من تاريخ نشره  -ب د أل اء
األ ر الرج ي الاي نان تنص عليه المادت الثالثة منه  -حيث ناد يرتد بتاريخ تتلميم الشترنات
ةالمنش ت ت التتواردت بتته ألتتا تتتاريخ ال متتل بتتالقرار بقتتانود ربتتم ، 0860/001ةمتتن تتم تكتتود
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مصلحة المدعي في الع ن ب دا دستورية هاه المادت  -ب د ت ديلها علا الوجته المتقتدا  -يتر
با مة األمر الاي يت ين م ه الحكم ب دا ببول الدعوى ))(.)22

حالة أل اء أة ت ديل النص المع ود فيه بما يحقق مصلحة المدعي :
.2
ةمتتن تعبيقتتات هتتاه الحالتتة فتتي ب تتاء المحكمتتة ال ليتتا الليبيتتة متتا أةردتتته فتتي حكمهتتا
الصتتتادر بتتتتاريخ  2..4..4.08فتتتي الع تتتن الدستتتتوري ربتتتم  44/2ق بلنتتته (( لمتتتا نتتتاد متتتا
يستتتهدفه المتهمتتود متتن دعتتواهم الموضتتوعية هتتو عتتدا تعبيتتق أحكتتاا القتتانود ربتتم 24/03
لمقالفته ألحكاا الشري ة ا سالمية المت لقة بثبوت جريمتي السربة ةالحرابة الم ابب عليهمتا
حتتدا  ،ةنتتاد المشتترع بتتد ألتتدر القتتانود ربتتم  0368/0.بت تتديل ب ت أحكتتاا القتتانود ربتتم
 24/03ةن ص علتا تعبيتق أحكتاا بتانود ال قوبتات علتا جترا م الستربة الم ابتب عليهمتا حتدا
التتتي ةب ت ببتتل نفتتاذه ةبتتالك أضتتحا القتتانود الواجتتب التعبيتتق علتتا المتهمتتين هتتو بتتانود
ال قوبات  ،فسد هدفهم من الدفع ب دا دستتورية القتانود ربتم  24/03فيمتا يت لتق بلدلتة بتوت
جريمتي السربة ةالحرابة يكود بد تحقق ةتكتود مصتلحتهم يتر با متة ب تد أد ألتبح يتر
مرتبعة بعلباتهم الموضوعية التي نان م رةضتة علتا محكمتة الموضتوع  ،ممتا يت تين م ته
الحكم ب دا ببول الدعوى ب دا دستورية القانود ربم  24/03السالف الانر ))(.)23
حالة ت ديل أة أل اء النص المع ود فيه المت لق بسجراءات التقاضي :
.3
ةتعبيقتتا لهتتاه الحالتتة بتتررت المحكمتتة الدستتتورية ال ليتتا المصتترية فتتي حكمهتتا الصتتادر
بتاريخ  0810.02..4في التدعوى الدستتورية ربتم  2/1ق بلنته (( لمتا نانت الفقترت ( ) 02
من المادت (  ) 1من القانود ربم  0811/4.بنظاا األح اا السياسية الم دلة بالقرار بقتانود
ربم  0818/36ةالتي أشرن أع اء من مجلس الش ب فتي تشتكيل التدا رت األةلتا للمحكمتة
ا داريتتتة ال ليتتتا  -المع تتتود ب تتتدا دستتتتوريتها  -بتتتد عتتتدل ب تتتد رفتتتع التتتدعوى بالقتتتانود ربتتتم
 0810/3.الاي استبدل بهاا التشكي ل تشتكيال جديتدا ي تم ألتا أع تاء المحكمتة عتددا ممتا ال
من الشقصيات ال امة بدن من أع اء مجلس الش ب  ،ةناد هاا الت تديل بتد أحتدث أ تره فتور
نفاذ القانود ربم  081./3.باعتباره  -في هاا القصتوص -متن القتوانين المنظمتة جتراءات
التقاضي ةالتي تسري بل ر فوري علا ما لم يكن بد فصل فيه من دعاةى أة تم متن أجتراءات
ببل تاريخ ال مل بها أعمان لحكم المادت األةلا من بانود المراف ات فحل بالك التشتكيل الجديتد
محل التشكيل المل ي موضوع الع ن  ،ةمن م تكتود مصتلحة المتدعي فتي دعتواه الراهنتة بتد
زال ةتكود القصومة الما لة بد ألبح ير ذات موضوع ))(.)24
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ةلكتن متا متدى نفايتتة المصتلحة المحتملتة لقبتول التتدعوى الدستتورية( )25تتجته أحكتتاا
الق اء الدستوري المقارد ألا نفاية المصلحة المحتملة لقبتول التدعوى الدستتورية  ،أذ لتيس
بتتالزا أد تكتتود المصتتلحة فتتي التتدعوى الدستتتورية با متتة بكتتل عنالتترها ةب ت المنازعتتة فتتي
النصوص التشري ية المع ود عليها  ،ةأنما يكفي أد تكود تلتك المصتلحة محتملتة تقتوا علتا
توبي ضرر ن شبهة في أمكاد تحديده بلد ناد ما يشكله من تهديد ةشيك الوبوع  -علا األبل
 ةب بارت أخرى فسنه ن يل ا أد يصل ذلك ال رر ألا درجة اليقين من جهة بوته  ،بتل يكفتيأد يكتتتود ةبوعتتته محتتتتمال ةت يينتتته مم كنتتتا  ،ةلكتتتن ن يكفتتتي أد يكتتتود هتتتاا ال تتترر تصتتتوريا
مح ا( )26أة منتحال أة متوهما أة عاما ير محدد ب رر م ين .
ةهاا ما عبرت عنه المحكمة ال ليا األمريكية في حكمها الصادر في ب ية فرةذنجهتاا
ضتتد ميلتتود عتتاا  0823بقولهتتا (( أنتته ن يقبتتل متتن العتتاعن فتتي دستتتورية القتتانود أد يكتفتتي
بالتدليل علا بياا الت ارف بينه ةبين نص من نصوص الدستور  ،بل يجب عليه فوق ذلك أد
يثب أد القانود بد سبب له ضررا شقصتيا مباشترا أة يوشتك أد يستبب لته هتاا ال ترر  ،ةن
يكفي في ذلك أد يثب أنته مهتدد علتا نحتو عتاا يتر محتدد ب ترر يشتارنه فيته عامتة النتا
))(.)27
ةهو ما جرى به ب اء المحكمة الدستورية ال ليا المصرية من ذلك ما جاء في حكمها
الصتتتادر بتتتتاريخ  0886..1..6فتتتي التتتدعوى الدستتتتورية ربتتتم  04/31ق بتتتلد (( المصتتتلحة
الشقصية المباشرت ن يشتترط أد تكتود با متة يقرهتا القتانود  ،ةأنمتا يكفتي أد يكتود محتتمال
تحققهتا  ،ذلتك أنته متن يتر المنعقتي أد يحمتل الشتقص علتا أرجتاء دعتواه الدستتورية حتتا
تتحقق األضرار التي تهتدده بكاملهتا ةأنمتا يجتوز دا متا أد يتقتا دعتواه هتاه طريقتا ألتا تتوبي
ةبوعها ))( )28ةأندته نالك في حكمها الصادر بتاريخ  0881..0..4في الدعوى الدستتورية
ربتتم  01/41ق بقولهتتا (( أد شتترط المصتتلحة الشقصتتية المباشتترت م ت داه أن تقبتتل القصتتومة
الدستورية من ير األشقاص الاين أضيرةا من جراء سرياد النصتوص المع تود عليهتا فتي
شلنهم  ،سواء ناد ما ألابهم من ضرر بسببها با ما أا ناد ةشيكا يتهددهم ))(.)29
ةفتتتي تقتتتديرنا القتتتاص أد فتتترص أعمتتتال المصتتتلحة المحتملتتتة تت تتتاءل فتتتي نعتتتاق
التتتتتتدعوى الدستتتتتتتورية المرفوعتتتتتتة بعريقتتتتتتي التتتتتتدفع الفرعتتتتتتي ةا حالتتتتتتة ةذلتتتتتتك نرتبتتتتتتاط
تحريكهمتتتا بتتتدعوى موضتتتوعية تثيتتتر ن اعتتتا با متتتا أزاء ةبتتتا ع حتتتد ةأن فتتتال مجتتتال تتتارت
المستتتللة الدستتتتورية حيالهتتتا( )30ةمتتتع ذلتتتك فتتتسد المصتتتلحة المحتملتتتة تجتتتد لهتتتا فرلتتتة أةفتتتر
فتتتتي التعبيتتتتق عنتتتتد تحريتتتتك الربابتتتتة علتتتتا دستتتتتورية القتتتتوانين بعريتتتتق التتتتدعوى األلتتتتلية
المباشتترت  ،بحستتبانها تت يتتا تقريتتر حكتتم الدستتتور فتتي شتتلد التشتتريع المع تتود فيتته مجتتردا
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عتتن أي طلبتتات موضتتتوعية  ،ةهتتو متتتا جستتدته المحكمتتة ال ليتتتا الليبيتتة فتتتي حكمهتتا الصتتتادر
بتتتتتتاريخ  2.02..6.04فتتتتتي الع تتتتتن الدستتتتتتوري ربتتتتتم  48/4ق بقولهتتتتتا (( أد للمصتتتتتلحة
فتتتي الع تتتن الدستتتتوري مفهومتتتا خالتتتا  ،فهتتتي تتحقتتتق فتتتي جانتتتب العتتتاعن متتتتا القتتتانود
موضتتتوع الع تتتن ةاجتتتب التعبيتتتق عليتتته  ،ةن تنتفتتتي مصتتتلحته فتتتي الع تتتن علتتتا أي بتتتانود
أن أذا نتتاد تعبيقتته ينحصتتر فتتي فكتتة ن ينتمتتي أليهتتا  ،ةينبنتتي علتتا ذلتتك أنتته بموجتتب نتتص
المتتتادت (  ) 0/23متتتن بتتتانود ا لمحكمتتتة ال ليتتتا يجتتتوز لكتتتل فتتترد أد يع تتتن بتتتدعوى مباشتتترت
ب تتتدا دستتتتورية القتتتانود منتتتا لتتتدةره أذا نتتتاد متتتن بتتتين المشتتتمولين بتعبيتتتق أحكامتتته  ،ةن
يستتوغ القتتول بتتلد عليتته أد ينتظتتر ألتتا أد يتتتم تعبيتتق القتتانود عليتته  ،ألد فتتي ذلتتك أهتتدار
للهتتتتدف التتتتاي توختتتتاه المشتتتترع متتتتن نتتتتص المتتتتادت المشتتتتار أليهتتتتا  ،ةهتت تو فستت ت المجتتتتال
لتصحي ما يلحق بالقانود من عوار دستوري ))(.)31

المعلب الثاني
أةضاع تحقق المصلحة تب ا لعرق تحريك الربابة الدستورية
تتنوع األةضاع التي تتقاها المصلحة في الدعوى الدستورية بحسب العريقة التي يتم بها
تحريك الربابة الدستورية ةذلك عل النحو اآلتي :
المصلحة في حالة تحريك الربابة الدستورية بعريق الدعوى األللية:
.0
يتتتتتوافر شتتتترط المصتتتتلحة فتتتتي جانتتتتب المتتتتدعي عنتتتتد تحريتتتتك الربابتتتتة الدستتتتتورية
بعريتتتق التتتدعوى األلتتتلية المباشتتترت متتتتا نتتتاد التشتتتريع المع تتتود ب تتتدا دستتتتوريته ةاجتتتب
التعبيتتتتتق عليتتتتته أة نتتتتتاد متتتتتن المشتتتتتمولين بلحكامتتتتته  ،ةن ينتفتتتتتي شتتتتترط المصتتتتتلحة عتتتتتن
المتتدعي فتتي هتتتاه الحالتتة أن أذا نتتاد تعبيتتتق ذا التشتتريع ينحصتتر فتتتي فكتتة ن ينتمتتي أليهتتتا
أة ناد من ير القاض ين ألحكامه .
ةتعبيقتتتتتا لتتتتتالك ب تتت ت المحكمتتتتتة ال ليتتتتتا الليبيتتتتتة فتتتتتي حكمهتتتتتا الصتتتتتادر بتتتتتتاريخ
 2..1.00.02فتتتتتتي الع تتتتتتن الدستتتتتتتوري ربتتتتتتم  44/0ق بلنتتتتتته (( لمتتتتتتا نتتتتتتاد متتتتتتا أةرده
العتتتتاعن فتتتتي لتتتتحيفة الع تتتتن  -متتتتن أد مبنتتتتا ط نتتتته تحقيتتتتق مصتتتتلحة خالتتتتة مباشتتتترت
ةمشتتترةعة لتتته باعتبتتتار القتتتانود المع تتتود ب تتتدا دستتتتوريته افتكاتتتتا علتتتا حقوبتتته األساستتتية
 ..ةال هتتتتتود ةالموا يتتتتتق ا نستتتتتانية ةعلتتتتتا رأستتتتتها بتتتتتانود ت يتتت ت الحريتتتتتة  ..ةمقالفتتتتتا
لقتترارات ةآليتتة لتتيا ة ةألتتدار القتتوانين ةنتتالك علتتا حقتته بولتتفه محاميتتا يمتتتهن نجتتدت
ألتتتحاا الحقتتتوق ةالحاجتتتات  -ن يقتتتوا م تتته التتتدليل علتتتا أد ضتتتررا مباشتتترا يمكتتتن أدرانتتته
بتتتد لحتتتق بتتته أة ميتتت ت أة فا تتتدت فقتتتدها مرج هتتتا لتتتدةر القتتتانود المع تتتود فيتتته ةتعبيتتتق
أحكامتته عليتته حتتتتا يستتوغ القتتول بتتتلد مصتتلحته الشقصتتتية المباشتترت بتتد تتتتم المستتا بهتتتا
 ،ةبالتتتتالي يثبت ت لتتته الحتتتق فتتتي المعالبتتتة بسبعتتتال أحكتتتاا القتتتانود ربتتتم 2..4 ( 0426/1
31
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) بت تتتتديل ب تت ت أحكتتتتاا القتتتتانود ربتتتتم  4لستتتتنة  0811بسنشتتتتاء محكمتتتتة الشتت ت ب  ،ةأنمتتتتا
نانتت عباراتتتته مرستتتلة عامتتتة ممكتتتن نستتتبتها ألتتتا أي شتتتقص ةفتتتي أيتتتة دعتتتوى ةن يتحقتتتق
م هتتتا متتتا اشتتتترطه المشتتترع متتتن ضتتترةرت تتتتوافر المصتتتلحة فتتتي الع تتتن  ..بمتتتا يكتتتود م تتته
الع ن فابدا ألحد شرةطه ةيت ين عدا ببوله ))(.)32
المصلحة في حالة تحريك الربابة الدستورية بعريق الدفع الفرعي :
.2
يتحقق شرط المصلحة حيال المدعي في حالة تحريك الربابة الدستورية بعريق الدفع
الفرعي بمجرد أ باته أد هنتا حقتا دستتوريا تتم انعتتداء عليته متن ببتل المشترع  ،ةأد هنتا
عالبة سببية بين انعتداء ةالنص التشري ي المع ود فيه  ،ةأد الحكم في المسللة الدستورية
نزا في مسللة نلية أة فرعية تدةر حولها رحا القصومة في الدعوى الموضوعية  ،فتسذا لتم
يكن ا خالل بالحقوق المدعا بها في الدعوى الموضوعية عا دا مباشرت ألا النص التشتري ي
المع ود فيه  ،أة أد الفصل في المسللة الدستورية ير نزا للفصل في الدعوى الموضوعية
فسد المصلحة في الدعوى الدستورية تكود منتفية(.)33
ةهاا عين متا بررتته المحكمتة الدستتورية ال ليتا المصترية فتي حكمهتا الصتادر بتتاريخ
 2..3..4.00فتتتي التتتدعوى الدستتتتورية ربتتتم  01/021ق بلنتتته (( يشتتتترط لقبتتتول التتتدعوى
الدستورية توافر المصلحة فيها  ،ةمناطها أد يكود الحكم في المسللة الدستورية نزما للفصل
في مسللة نلية أة فرعية تدةر حولها رحا القصومة في الدعوى الموضوعية  ،فتسذا لتم يكتن
للفصل في دستورية النص المع ود فيه ان كا علا الن اع الموضوعي أة التل ير في مسللة
متفرعة عنه أة سابقة علا الفصل في موضوعه فسد التدعوى الدستتورية تكتود يتر مقبولتة
))(.)34
ةهو ما رددته المحكمة ال ليتا الليبيتة فتي حكمهتا الصتادر بتتاريخ  2..8.00.00فتي
الع تتتن الدستتتتوري ربتتتم  43/3ق بقولهتتتا (( أد المصتتتلحة الشقصتتتية شتتترط لقبتتتول التتتدعوى
الدستتتورية ةأد منتتاط هتتاه المصتتلحة يتجستتد فتتي أد يكتتود متتة ارتبتتاط بينهتتا ةبتتين المصتتلحة
القا مة في الدعوى الموضوعية  ،بحيث يكود الفصل في الدعوى الدستورية نزما للفصل في
العلبتتات المرتبعتتة بهتتا ))( )35ةأندتتته أي تتا المحكمتتة الدستتتورية الكويتيتتة فتتي حكمهتتا الصتتادر
بتتتتاريخ  2.02..2.08فتتتي الع تتتن ربتتتم  )36(2.00/4ةتبنتتتته نتتتالك المحكمتتتة الدستتتتورية
البحرينية في حكمها الصادر بتاريخ  2..4..4.26في الق ية ربم د 3/0/لسنة  0ق(.)37

32
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المصلحة في حالة تحريك الربابة الدستورية بعريق ا حالة :
.3
تثب المصلحة في حالة تحريك الربابة الدستورية بعريق ا حالة التلقا ية من محكمتة
الموضوع علا ضوء ارتباط المسللة الدستتورية المحالتة بمصتلحة أحتد القصتوا فتي التدعوى
الموضتتتوعية  ،أي أد المصتتتلحة فتتتي هتتتاه الحالتتتة تتمثتتتل فتتتي ضتتترةرت الفصتتتل فتتتي المستتتللة
الدستتتورية أةن حتتتا يمكتتن الفصتتل فتتي الن ت اع الموضتتوعي التتاي أ يتترت المستتللة الدستتتورية
المحالة بمناسبته(.)38
ةهتتاا متتا ترجمتتته المحكمتتة الدستتتورية ال ليتتا المصتترية فتتي حكمهتتا الصتتادر بتتتاريخ
 2..6..0.04في الدعوى الدستورية ربم  26/003ق الاي جاء فيه (( ةحيث أد المصلحة
الشقصية المباشرت – ةها شرط لقبتول التدعوى الدستتورية – مناطهتا أد يكتود متة ارتبتاط
بينها ةبين المصلحة القا مة في التدعوى الموضتوعية  ،ةذلتك بتلد يكتود الفصتل فتا المستا ل
الدستتتورية نزم تاف للفصتتل فتتي العلبتتات الموضتتوعية المرتبعتتة بهتتا ةالمعرةحتتة علتتا محكمتتة
الموضتتوع  ،ةحيتتث أد الثاب ت متتن انطتتالع علتتا األةراق أد نعتتاق ا حالتتة نمتتا بصتتدت أليتته
محكمـــة الموضوع ةضمنته أسباا حكمها با حالة أنما ينصب علا ما ت منه نتص المـــتـادت
(  ) 20المع ود فيه  ،من بصر انعتداد في أ بات العالق عند ا نكار علا ا شهاد ةالتو يق
دةد يتتره متتن طتترق ا بتتات المقتتررت ةهتتو الشتتق متتن التتنص الع تتين التتاي تتحقتتق المصتتلحة
الشقصية المباشرت بالنسبة لته بحستباد أد مبنتا النت اع الموضتوعي هتو طلتب الحكتم بس بتات
العالق نمتناع المتدعا عليته المعلتق عتن أ باتته طبقتفا للتنص المشتار أليته  ،ةأد الق تاء فتا
متتدى دستتتورية هتتاا التتنص ستتيكود لتته أ تتره ةان كاستته علتتا العلتتب الموضتتوعي ستتالف التتانر
ةب اء محكمتة الموضتوع فيته  ،ةمتن تم فتسد نعتاق التدعوى الراهنتة ةالمصتلحة فيهتا تكتود
با مة بالنسبة للنص المانور في حدةد أطاره المتقدا ةن تمتد ألا ير ذلك من األحكتاا التتي
ةردت بنص المادت (  ) 20المع ود فيه ))(.)39
.4

المصلحة في حالة تحريك الربابة الدستورية بعريق التصدي :

38
39
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()40

يظتتل شتترط المصتتلحة متعلبتتا فتتي التتدعوى الدستتتورية المرفوعتتة بعريتتق التصتتدي
بم نا أد تكود المصلحة با مة في النص األللي المع ود ب دا دستوريته( )41ةذلك من خالل
اتصال النص التشري ي المتصدي له عرضا بالنص التشري ي المع ود ب دا دستتوريته  ،ةمتا
يحد تتته الفصتتتل فتتتي دستتتتورية ذا التتتنص متتتن أ تتتر فتتتي المحصتتتلة النها يتتتة للتتتدعوى  ،أي أد
المصلحة تتوافر في حالة تحريك الربابتة الدستتورية بعريتق التصتدي بالقتدر التاي تتصتل فيته
النصوص التشري ية المتصدي لها بمدى دستورية النصوص التتي تقتوا عليهتا القصتومة فتي
الدعوى الموضوعية ةتل يره عليها .
ةل ل هاا هو ما عبترت عنته المحكمتة الدستتورية ال ليتا المصترية فتي حكمهتا الصتادر
بتتتاريخ  2..2..4.04فتتي التتدعوى الدستتتورية ربتتم  22/2ق بقولهتتا (( أنتته لمتتا نتتاد جتتوهر
طلبات المدعي في الن اع الموضوعي يت لق بمدى أحقيته في تاييل القرار الاي استصدره من
اللجنتتة الق تتا ية لإللتتالا ال راعتتي بالصتتي ة التنفيايتتة نتتي يصتتير نها يتتا ةدةد التوبتتف علتتا
اتقاذ أجراء آخر  ،ةأذا ناد نص الفقرت األةلا من المادت (  03مكرر أ )  -المع تود عليهتا -
بد ت من أد نها ية القرارات الصادرت في تلتك المنازعتات تتوبتف علتا تصتديق مجلتس أدارت
الهيكتة ال امتة لإللتتالا ال راعتي  ،فتسد حستتم المستللة الدستتورية المثتتارت متن شتلنه أد يت ر
تل يرا جوهريا علا الفصل في العلبات الموضوعية مما تتحقق م ه مصلحة شقصية للمتدعي
في أبامة دعتواه الدستتورية الما لتة  ،ةنتاد نتص الفقترت الثالثتة متن المتادت (  03مكتررا ) بتد
بصتتر الحتتق فتتي الع تتن أمتتاا المحكمتتة ا داريتتة ال ليتتا علتتا القتترارات الصتتادرت فتتي المنازعتتات
المبينة في البند (  ) 0من الفقرت الثالثة من ذات المادت دةد تلك المنصوص عليها في البنتد (
 ) 2المت لقة بمنازعتات توزيتع األراضتي علتا المنتف تين  ،ةهتو نتص يترتبا بتالنص الع نتين
ارتباط ل ةا ن انفصاا فيه  ،فسد التحقق من مدى دستورية النص األخيتر متن شتلنه أد يحقتق
أي ا مصتلحة شقصتية مباشترت للمتدعي  ،ةمتن تم فتسد نعتاق المصتلحة فتي التدعوى الما لتة
يتسع ليشمل نص الفقرت الثالثة من المادت (  03مكررا )(.)42

المعلب الثالث
ةب توافر المصلحة في الدعوى الدستورية ةلور انتفا ها
الوب الم تول عليته لتتوافر شترط المصتلحة فتي التدعوى الدستتورية هتو الوبت التاي
ترفتتع فيتته التتدعوى متتع ةجتتوا استتتمرار ةجتتوده حتتتا الفصتتل فيهتتا  ،فتتسذا لتتم يتتتوافر شتترط
المصلحة عند بياا المتدعي برفتع التدعوى الدستتورية  ،فتسد دعتواه تكتود يتر مقبولتة  ،ةأذا
زال شتترط المصتتلحة بالنستتبة للمتتدعي ببتتل الفصتتل فتتي دعتتواه الدستتتورية فتتسد القصتتومة فتتي
الدعوى ت تبر منتهية(.)43
ةهتتاا متتا جستتدته المحكمتتة الدستتتورية ال ليتتا المصتترية فتتي حكمهتتا الصتتادر بتتتاريخ
40
41
42
43

13

 0884.0..20في الدعوى الدستورية ربتم  04/8ق ةالتاي جتاء فيته أنته (( متن المت تين أد
تظل المصلحة الشقصية المباشرت با مة حتا الفصل في الدعوى الدستورية  ،فسذا انتفت منتا
رف ها أة زالت ببتل الفصتل فيهتا ةجتب أن تقتوف المحكمتة الدستتورية ال ليتا فتي موضتوعها
))(.)44
ةهو ما أندته في حكمها الصادر بتاريخ  2..6..6.00في التدعوى الدستتورية ربتم
 23/03ق بلنه (( ن يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع التدعوى الدستتورية أة عنتد أحالتهتا
أليها من محكمة الموضوع  ،ةأنما يت ين أد تظل هاه المصلحة با مة حتا الفصل في الدعوى
الدستورية  ،بحيث أذا زال المصلحة ب د رفع الدعوى ةببل الفصل فيها فال سبيل ألا التعرق
ألا موضوعها ))( )45ةيبدة أد المحكمة ال ليا الليبية تلخا بالرأي ال كستي أذ يستتفاد ممتا جتاء
في حكمها الصادر بتتاريخ  081...0.00فتي الع تن الدستتوري ربتم  02/0ق أنته يكفتا أد
يكود شرط المصلحة الشقصية المباشرت متوافرا ةب رفع الدعوى الدستورية بصرف النظتر
عن استمراره حتا لدةر حكم فيها(.)46
 لور انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية :أذا تتتوافرت المصتتلحة فتتي التتدعوى الدستتتورية عنتتد رف هتتا تتم تقلف ت ببتتل أد يصتتدر
الق اء الدستوري حكمه فيها  ،فسنه يترتب علتا ذلتك عتدا ببتول التدعوى ننتفتاء المصتلحة ،
ةبالتتتالي فتتسد شتترط المصتتلحة فتتي التتدعوى الدستتتورية ينتفتتي فتتي لتتور م ينتتة أ نتتاء ستتير
القصومة  ،ةيمكن أجمال هاه الصور فيما يلتي :
انتهاء الدعوى الموضوعية ببل الفصل في الدعوى الدستورية:
.0
بالنظر ألا انرتباط الو يق بين الدعوى الموضوعية ةالدعوى الدستورية عند تحريتك
الربابتتة الدستتتورية بعريقتتي التتدفع ةا حالتتة  ،فتتسد التتدعوى الدستتتورية تتتتل ر ب تتد رف هتتا بمتتا
ي تري القصومة في الدعوى الموضتوعية متن أستباا انتها هتا  ،ستواء بتالتر أة التنتازل أة
بصتتدةر حكتتم نهتتا ي فيهتتا  ،أذ يترتتتب علتتا انتهتتاء التتدعوى الموضتتوعية ألي متتن األستتباا
المانورت زةال مصلحة المدعي في الفصل في مدى دستورية النصوص التشري ية التي تستند
أليها طلباته الموضوعية بما م داه الحكم ب دا ببول الدعوى الدستورية(.)47
ةمن تعبيقات ذلك في ب اء المحكمة الدستورية ال ليا المصرية ما أةردته في حكمها
الصادر بتاريخ  0813.02..3في الدعوى الدستورية ربتم  2/30ق بلنته (( لمتا نتاد النت ةل
عن الحق المدعا به عمال بانونيا يتم با رادت المنفردت ةينتج أ ره في أسقاطه  ،ةبالتالي فسنه
يترتب علا تنازل المدعيين عن طلب الفوا د القانونية انتفاء مصتلحتهما فتي الفصتل فتي متدى
دستورية المادت (  ) 226من القانود المدني القالة بالفوا د القانونية  ،أذ لم ي د ذلتك نزمتا
للفصتتل فتتي التتدعوى الموضتتوعية  ،ةلمتتا نتتاد متتا تقتتدا فسنتته يت تتين الحكتتم ب تتدا ببتتول التتدعوى
))(.)48
ةهتتتو متتتا بررتتتته أي تتتا المحكمتتتة الدستتتتورية الكويتيتتتة فتتتي حكمهتتتا الصتتتادر بتتتتاريخ
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 2..2..4.21فتتي الع تتن ربتتم  2..2/3التتاي جتتاء فيتته (( أنتته لمتتا نتتاد الثاب ت أد محكمتتة
ببعالد عقدي التلسيس ربمي  ...فيما ةرد بالبندين القامس من ال قد
الدرجة األةلا بد ب
األةل ةالسابع من ال قد الثاني بشلد ت يين المديرين ةبعالد عت ل المتدعين نمتديرين للشترنة
ةتسليمها لهم دارتها استجابة لعلبات المدعين الموضوعية  ،ةذلك لمقالفة المق ي ببعالنه
لنص المادت (  ) 2.2من بانود الشترنات  -المتدفوع ب تدا دستتوريتها  -ةبتد تليتد هتاا الحكتم
استكنافيا  ،ةمن م يكود الحكم الصادر في الن اع الموضوعي محل المقالفة الدستورية متدار
الع ن الما ل ةبد ألب نها يا حا ا للحجية  ،ةبه تدا اللجتوء ألتا المستللة الدستتورية أمترا
ير نزا أذ ن أ ر للحكم في المسللة الدستورية علا الفصل في العلب الموضوعي ب تد أد تتم
الفصل فيه بحكم نها ي حا للحجية ))(.)49
سابقة الحكم ب دا دستورية النص التشري ي المع ود فيه:
.2
أشرنا فيما سلف ألا أد بياا المشرع بسل اء أة ت ديل النص التشري ي ليس متن شتلنه
أد يحول دةد الع ن فيه ب دا الدستورية ممن طبق عليه خالل فترت نفاذه طالمتا لتم يكتن لهتاا
ا ل اء أة الت ديل أ ر رج ي يرتد ألا الماضي  ،ير أد األمر علتا ختالف ذلتك فتي حالتة بيتاا
الق اء الدس توري بالحكم ب دا دستورية النص التشري ي المع ود فيه حيث ين دا نتل أ تر لته
متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاريخ
لدةره  ،أذ أنه نتيجة لما تتمتع به األحكاا الق ا ية ب دا الدستورية من حجيتة معلقتة ةعتدا
ابتصار آ ارها علا القصوا في الدعاةى التي لدرت فيها فحسب ةأنمتا انصترافها نتالك ألتا
الكافتة ةالتت اا جميتع ستلعات الدةلتة بسعمتال مقت تاها( )50فتسد مت دى ذلتك ةنزمته انتفتتاء أي
مصلحة للع ن عليها ب دا الدستورية مجددا .
ةهاا ما جرت عليه أحكاا الق اء الدستوري من ذلك متا أةردتته المحكمتة الدستتورية
ال ليا المصرية في حكمها الصادر بتاريخ  0811..6..6في التدعوى الدستتورية ربتم 3/11
ق بلنه (( لما ناد المستهدف من هاه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية القرار بقانود ربم
 0810/040بتصتتفية األةضتتاع الناشتتكة عتتن فتترف الحراستتة ةفتتي متتدى دستتتورية المتتادتين
الثانية ةالسادسة منه  ،ةبد سبق لهاه المحكمتة أد ألتدرت حكمهتا المتقتدا ( ةالقاضتي ب تدا
الدستورية ) ةناد ب اؤها في هاا له حجية معلقتة حستم القصتومة الدستتورية بشتلد هتاه
الع ود حسما باط ا مان ا من نظر أي ط ن مما ل يثور من جديد  ،فسد المصلحة في التدعوى
الما لة تكود منتفية ةبالتالي يت ين الحكم ب دا ببولها ))(.)51
49
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ةرددته نالك -بصي ة أخرى -في حكمها الصادر بتتاريخ  0883.02..6فتي التدعوى
الدستتتورية ربتتتم  02/4ق بقولهتتتا (( ةحيتتتث أد ب تتتاء هتتاه المحكمتتتة  -فيمتتتا فصتتتل فيتتته فتتتي
الدعويين المتقدا بيانهما  -أنما يحوز حجية معلقتة تحتول بتااتها دةد المجادلتة فيته أة أعتادت
طرحه من جديد علتا هتاه المحكمتة لمراج تته  ،ذلتك أد القصتومة فتي التدعوي الدستتورية -
ةهي بعبي تها من التدعاةى ال ينيتة  -أنمتا توجته ألتا النصتوص التشتري ية المتدعا مقالفتهتا
للدستور  ،ةن ي تبر ب اء المحكمة في شلد استيفاء النص التشري ي لألةضاع الشتكلية التتي
يتعلبهتتا الدستتتور  ،أة بتوافقتته أة بت ارضتته متتع األحكتتاا الموضتتوعية فتتي الدستتتور  ،منصتترفاف
فحسب ألا القصوا في الدعوى التي لدر فيها  ،بل مت دياف ألا الكافة ةمنسحباف ألا نل سلعة
في الدةلة  ،بما يردهم عن التحلل منه أة مجاةزت م مونه  ،ةمتا ناد ذلك فسد المصلحة في
الدعوى الما لة تكود منتفية ةيت ين  -من م  -الحكم ب دا ببولها ))(.)52
ةينتقتتد جانتتب متتن الفقتته الدستتتوري( )53متتا تستتير عليتته المحكمتتة الدستتتورية ال ليتتا
المصرية في ب ا ها ب دا ببول الدعوى ل ةال المصلحة  -في نل األحوال -بسبب سبق لدةر
حكم ب دا دستورية النص التشري ي المع ود فيه  ،ةيرى أد األدق هو التفربة بين ما أذا ناد
الحكم السابق ب دا الدست ورية بد لدر ب د رفع الدعوى الدستورية ةبين متا أذا نتاد بتد لتدر
ببل رف ها أذ يت ين في الحالة األةلا الحكتم بانتهتاء القصتومة فتي التدعوى لثبتوت المصتلحة
ابتداء عند رف ها  ،أما في الحالة األخيرت – ةهتي لتدةر الحكتم الستابق ب تدا الدستتورية ب تد
رف ها  -فسنه ينب ي الحكم ب دا ببول الدعوى الاي يفترف عدا توافر شرةط ببولها ابتداء .
ةتاهب المحكمتة ال ليتا الليبيتة ألتا اعتبتار ستبق لتدةر حكتم ب تدا الدستتورية مناطتا
للق اء بانتهاء القصتومة فتي الع تن ب تدا دستتورية نفتس التنص التشتري ي ةذلتك فتي جميتع
األحتوال – أي ستواء أنانت التدعوى بتد رف ت ببتل لتدةر الحكتم الستابق ب تدا الدستتتورية أا
رف ب ده  -ةهاا ما بررته في أنثر من حكم لها نانر منها ما جاء في حكمها الصادر بتاريخ
 2.0..0..0.فتي الع تتن الدستتتوري ربتتم  46/4ق بلنته (( ةحيتتث أد العتتاعن أبتتاا التتدعوى
الما لة –بتاريخ  - 2..8..4.04طالبا الحكم ب دا دستورية نص المادت (  ) 83من القتانود
ربم  2..6/6بشلد نظتاا الق تاء فيمتا ت تمنه متن عتدا جتواز الع تن بتلي طريتق فتي الحكتم
الصادر من المجلس األعلا للهيكات الق ا ية في الدعوى التلديبية  ،ةلما نان المحكمة ال ليا
بدةا رها مجتم ة بد سبق لها الق اء ب دا دستورية هاا النص في الع نين الدستوريين ربمي
 44/4ق  46/0 ،ق فتتي  2..8.00.00ةب تتاؤها هتتاا حجتتة علتتا الكافتتة ةحجيتتته معلقتتة
يحسم القصومة بشلد دستورية النص المع تود فيته حستما باط تا مان تا لنظتر أي ط تن يثتور
بشلنه مجددا بما يرتبه من انتهاء القصومة في الع ن ))(.)54
.3

طرةء ت يير علا أةضاع ةلفات أطراف الدعوى الموضوعية:
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يستتبع الت يير الاي يعترأ علتا أةضتاع ةلتفات ب ت أطتراف التدعوى الموضتوعية
التي أ يرت بمناسبتها المسللة الدستورية أ نتاء ستير القصتومة انتفتاء المصتلحة فتي التدعوى
الدستورية ل رةرت استمرارها حتا الفصل فيها .
ةتعبيقتتا لتتالك ب ت المحكمتتة الدستتتورية ال ليتتا المصتترية فتتي حكمهتتا الصتتادر بتتتاريخ
 0882..2..0في الدعوى الدستورية ربم  6/24ق بلد (( لفة المدعا عليهم في التدعوى
الموضوعية  -نلفراد بالقوات المسلحة بد انفك عتنهم  -ببتل الفصتل فتي التدعوى الما لتة أمتا
بالوفات أة با حالة ألا التقاعد  ،ةناد من المقرر أد شترط المصتلحة فتي التدعوى ن يكفتي أد
يتوافر عند رف ها بل يت ين أد يظل با ما حتا الفصل نها يا فيها  ،فسنه أيا ناد ةجه الرأي في
شلد دستورية النص التشري ي المع ود فيه  -فسنه ةبد أضحا ير مت لق بالمتدعا علتيهم -
لتتار يتتر ستتار فتتي حقهتتم لي تتود األمتتر فتتي شتتلد أعالنهتتم ألتتا القواعتتد ال امتتة ةذلتتك بتتلد يتتتم
ا عالد أما ألشقالهم أة في متواطنهم شتلنهم فتي ذلتك شتلد يترهم متن المتواطنين التاين ن
يشملهم تنظيم خاص بالنسبة لإلعتالد  ،أذ نتاد ذلتك ةنتاد متا بصتد أليته المتدعود متن الع تن
علا البند الساد المشار أليه هو أن ي امتل ا لمتدعا علتيهم م املتة خالتة فتي شتلد ا عتالد
يمتازةد بها عن سواهم  ،ةهو ما تحقتق ب تد زةال لتفتهم ال ستكرية ةأعالنهتم بالتتالي ةفقتا
للقواعتتد ال امتتة  ،فتتسد مصتتلحة المتتدعين فتتي الع تتن علتتا البنتتد الستتاد الستتالف البيتتاد ت تتدة
مح مصلحة نظرية األمر الاي يت ين م ه الحكم ب دا ببول الدعوى ))(.)55

 طبي ة الدفع ب دا توافر المصلحة في الدعوى الدستورية :يندر الدفع بانتفاء شرط المصلحة في الدعوى الدستورية ضتمن طا فتة التدفوع ب تدا
القبول باعتباره يوجه ألا الشرةط الالزا توافرها لقبول الدعوى( )56ةليس أدل علتا ذلتك ممتا
نتتص عليتته بتتانود المراف تتات المد نيتتة ةالتجاريتتة فتتي التتدةل محتتل الدراستتة بصتتي ة متقاربتتة –
بحسبانه الشري ة ال امة في ا جراءات  -بلنه (( ن تقبل العلبتات المقدمتة متن أشتقاص ليست
لهم فيها مصلحة شقصية مباشرت )) ةمن م فسد الدفع ب دا توافر شرط المصلحة في الدعوى
الدستورية ن يسقا بالتكلم في الموضوع  ،ةيجوز أبداؤه في أية حالة تكتود عليهتا التدعوى ،
ةلو ألةل مرت أماا الق اء الدستوري الاي له أد يثيره من تلقاء نفسه لت لقه بالنظاا ال اا .

القاتمة
حاةلنا في هاا البحث الموج ألقاء ال وء علا شرط المصلحة في الدعوى
الدستورية من خالل الدراسة التحليلية المقارنة في القانود الليبي ةالمصري ةالكويتي
لنا من تناةل هاا الموضوع مدى أهمية الدةر الاي يل به شرط
ةالبحريني  ،ةلقد ات
المصلحة في ببول الدعوى الدستورية رجوعا ألا األلل المقرر بلد المصلحة مناط الدعوى
ةحيث ن مصلحة فال دعوى  ،ذلك أد المصلحة في الدعوى الدستورية ةلكن اتفق مع
المصلحة في سا ر الدعاةى األخرى أن أد لها ذاتيتها القالة التي تمي ها عن يرها ،
ةالمرد في ذلك ألا ما تتمتع به الدعوى الدستورية من طبي ة خالة ي كسها ةضع الق اء
الدستوري ةاختصاله بالربابة علا دستورية التشري ات  ،فال يكفي لتحقق المصلحة في
الدعوى الدستورية مجرد أنكار أحد الحقوق المنصوص عليها في الدستور ةأنما يجب أد
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يكود النص التشري ي المع ود ب دا دستوريته عند تعبيقه علا العاعن بد ج له في حالة
بانونية خالة أزاء الحقوق التي نفلها له الدستور علا نحو من شلنه أد يلحق به ضررا
مباشرا  ،ةتتحقق له مصلحة شقصية جراء الع ن عليه بما يجنيه من فا دت عملية يصبو
أليها تتمثل في النتيجة الف ليه التي ت ود أليه من ةراء طلب الحماية الق ا ية ةالترضية
الق ا ية التي يت ياها احتراما لمبدأ المشرةعية الدستورية  ،ةذلك نله ةفقا حدى طرق
تحريك الربابة الدستورية علا الوجه المتقدا بيانه في نايا البحث .
ةآخر دعوانا أد الحمد هلل را ال المين
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