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 2021سنة  ابريلمن  26الموافق  الثالثاءجلسة 

 رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ - محمد بن حمد الباديبرئاسة السيد القاضي /           

والبشير بن فالح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح  شهاب عبدالرحمن الحمادي و

 الهادي زيتون.

      (  ) 

 دستوري 2020لسنة  4رقم  الدعوى

يحول استقرار المراكز القانونية بحكم بات  . قبول الدعوى الدستورية االمصلحة شرطالصفة و

     . الدعوى الدستورية؟ ومجال نطاق .دون المس بها

والذي أولهما صتتتتتتعة رافعها،  :ن متالزمينيقبول الدعوى الدستتتتتتتورية يبقت رفن توافر شتتتتتتر  -

علت جهات محددة حصترا بذاتها وفي ممارة أو أثرر من ممارات الدولة، أو محدى  قصتر  الشتار 

عند نظر دعوى أثير  –اتحادية ثانت أو محلية  –الستتتل ات االتحادية أو الحالة من محاثل الدولة 

فيها دفع بعدم الدستتتتتورية تكون قد قبلتو، أو الحالة بقرار مستتتتبا من تلقام نعستتتتها متت  ل عليها 

توافر المصتتلحة الشتت صتتية المباشتترة  وثانيهما ت في دستتتورية نق قانوني محن نظرفا.واشتتتبه

أن يقدم المدعي وفي حدود الصتتعة  األول. ويتحدد معهوم فذا الشتتر  باجتما  عنصتترين: للمدعي

ين علت أن ضتتتتتترر  تال لدل يو ا ي  ي اختصتتتتتتل فيها النق الم عون عل ا لحقو أو حرم من حق ا حقيق

أن يكون فتتذا الضتتتتتترر أو الحرمتتان من الحق مرد  ت بيق النق القتتانوني  الرتتانيمشتتتتتترو ، و

 .الم عون عليو

متت استقرت المراثز القانونية لل صوم من المقرر أنو : قانونيةالمراثز ال واستقرارحجية األحكام  -

ونشأت عنها حقوق في ظن تشريع سابق نافذ وبمقتضت أحكام قضائية باتة اثتسبت حجية األمر 

مفدار لقوة ومال  أدى ذلك ملت المقضي فال يجوز لتدخن تشريعي الحق أن ينال من تلك المراثز، 

 .ةستقرلمقانونية االمراثز اللت عتدام عالحجية األحكام واب اسالقوانين السابقة والمس

ثارفا للقانون الذي أبرمت آالعقود التي انعقدت صحيحة تبقت خاضعة في  الرادة:مبدأ سل ان  -

 .رادة واستقرار المراثز القانونيةلاا لمبدأ سل ان وذلك احترام   ؛في ظلو ولو أدرثها قانون جديد

مسألة ثلية أو فرعية  فيللعصن  االدستورية مو ئ  لحكل الصادر في المسألة ضرورة أن يكون ا –

بعدم دستورية قانون صدر بتاريخ النعي مذا ثان  : حولها ال صومة في الدعوي الموضوعية تدور

الحق عن استقرار المرثز القانوني للمدعي بعد صدور حكل بات اثتسا حجية األمر المقضي 

 فإن ،الم ا بين بو ير من وثان المدعي وبمناسبة  رحو للتنعيذ أمام الجهة القضائية الم تصة، 
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ة أو فرعية تدور حولها رحت الزم للعصن في مسألة ثلي  يريكون الحكل في الدعوى الدستورية 

المصلحة المباشرة للمدعي ثشر  لقبول معو تنعدم  مما ال صومة في الدعوى الموضوعية،

 .الدستوريةالدعوى 

ا وضيا  فرصة اقتضام حقوقو ا مؤثد  بتضرر  ضرر   المدعي تمسك :ن اق الدعوى الدستورية -

ا حول سالمة ت بيق يعدو أن يكون نعي  المشروعة برفض الجابة ل لا الحجز علت أموال مدينو ال 

القانون وتعسير  واختيار النصوص التي تحكل ال صومة والصورة التي فهمها القائمون علت 

 .تنعيذفا، وجميعها مسائن ال يتسع لها ن اق الدعوى الدستورية

تناقض بين نق تشريعي أدني مع قانون أسمت صدرت في النعي بال :الدعوى الدستوريةمجال  -

 .بعدم الدستورية دفعحول عدم المشروعية وليس مجالو ال يدور ا لو،ن اقو أو تنعيذ  

 النعيتعلق مذا ثان : الدستورية المصلحة المباشرة للمدعي ثشر  لقبول الدعوىمرال النعدام  -

صدور حكل بات ببعدم دستورية قانون صدر بتاريخ الحق عن استقرار المرثز القانوني للمدعي 

المدعي  ثان حجية األمر المقضي وبمناسبة  رحو للتنعيذ أمام الجهة القضائية الم تصة، واثتسا 

الزم للعصن في الدعوى  ير يصير الحكل في الدعوى الدستورية  فإن ،الم ا بين بو ير من 

 .الدستورية المصلحة المباشرة للمدعي ثشر  لقبول الدعوىمعو تنعدم  مماالموضوعية،

                                        

 (26/4/2021، جلسة  دستوري 2020لسنة  4رقم  الدعوى)

___ 

صأأأحة  يوحيث إنه عن المسأأأ لة ايولية ب أأأ ن قبول الطسن الدسأأأتوري ومدى  وافر شأأأرط     

ا صال المحكمة بالدعوى الدستورية ومصلحة المدعي المباشرة في إقامتها، فإنه ال يفوت هذه 

المحكمة التنويه إلى ما اسأأأأتقر عليه قاأأأأاوها من كون الدعوى الدسأأأأتورية هي دعوى عينية 

ا أو ما دونه من لوائح ونصوص قانونية فيما نسب لها من شبهة مخالفة ا   ريسي   ستهدف نص  

ور، وهي بذلك  نال من قرينة ال رعية الدستورية للت ريع القائم وما يكون قد أن  ه من الدست

ما قرره لهم من حقوق بمأا يبرر  حوط  اسأأأأأأتقرار المراكز القأانونيأة للمخأاطبين به في حدود 

الم أأرو وفقه القاأأاء وعدت التوسأأع في ممارسأأة هذا الحق ح أأية االنحراف به عن ايهداف 

يوجب على المحكمة ناظرة الطسن بسدت الدسأأأأأأتورية  وحي جانب التحري  المرسأأأأأأومة له، بما

للتثبت من صأأحة إجراءات ا صأأالها بالدعوى و وافر الصأأفة والمصأألحة السملية المباشأأرة في 

من قانون المحكمة  58و 33من الدسأأأأأأتور والماد ان  99إقامتها على ضأأأأأأوء ما قرر ه المادة 

ن متالزمين، أولهما يوى الدسأأأأتورية يبقى رهن  وافر شأأأأرطاال حادية السليا. ذلك أن قبول الدع
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ا بذا ها وهي صفة رافسها، فممارسة حق التقاضي هذا، قصره الم رو على جهات محددة حصر  

دولة ـاكم الـالة من محـادية أو اإلحـطات اال حـدى السلـدولة، أو إحـإمارة أو أكثر من إمارات ال

عوى أثير فيها دفع بسدت الدسأأأأأأتورية  كون قد قبلته، أو عند نظر د -ا حادية كانت أو محلية-

اإلحالة بقرار مسأأبب من  لقاء نفسأأها متى لم عليها واشأأتبهت في دسأأتورية ن  قانوني محل 

 نظرها.

أما ال رط الثاني الذي يقيد ا صال المحكمة ومباشر ها لواليتها بنظر الدعوى الدستورية، فهو 

وليس مجرد  –الذي دفع بسدت الدسأأأأتورية  –للمدعي  وافر المصأأأألحة ال أأأأخصأأأأية المباشأأأأرة 

مصأأأأألحة نظرية ال   ثير لها على مول دعواه الموضأأأأأوعية، فالمحكمة ال  فصأأأأأل في المسأأأأأ لة 

 بالمادة الدسأأتورية الدسأأتورية إال في نطاق الن  القانوني المسروع عليها الذي يكون متصأأال  

الدعوى الموضأأوعية. ويتحدد مفهوت هذا المسأأتند إليها، وب أأرط أن ياثر الحكم فيها على مول 

ي احتصأأم فيها الن  تال أأرط باجتماو عنصأأرينل أولهما أن يقدت المدعي وفي حدود الصأأفة ال

ا لحقه أو حرت من حق م أأأأأروو، وثانيها أن يكون ا حقيقي  المطسون عليه الدليل على أن ضأأأأأرر  

ون عليأأه على دعواه هأأذا الاأأأأأأرر أو الحرمأأان من الحق مرده  طبيق الن  القأأانوني المطس

الموضوعية، فإذا كان هذا الن  ال ي مله، أو أنه من لير المخاطبين به، أو كان اإلحالل بالحق 

في  طبيقه،  نتفى المصألحة ال أخصأية المباشأرة للطسن بسدت   إلى  فسأير الن  أو الخط ا  راجس

 –ان وجه الرأي فيها ا كأي   –الدسأأتورية، ذلك أن الفصأأل في الدعوى الدسأأتورية في هذه الحالة 

 لن يحقق للمدعي أي مصلحة مباشرة قد يتغير مسها مركزه القانوني.

ا بمس لة صحة ا صال هذه المحكمة بالدعوى ا على ما سلف ذكره، وبدء  لما كان ذلك، و  سيس  

ا لما ورد بمذكرة رأي النيابة السامة فالبين من أوراق الدسأتورية من محكمة الموضأوو ، وحالف  

ودفع  15/11/2020ى الموضوعية ومحاضر جلسا ها، أن محامي المدعي حار بجلسة الدعو

الصأأأأأأأأادر في  2020لسأأأأأأنأأة  4رقم  ......من القأأانون المحلي  2بسأأدت دسأأأأأأتوريأأة المأأادة 

ليتمكن حالل  15/12/2020القاأأأأأية لجلسأأأأأة  وأّجلت، وقد قبلت المحكمة الدفع 15/10/2020

بإيداو صأأأحيفتها قلم هذه المحكمة  يوقد أقامها المدع هذه المدة من رفع الدعوى الدسأأأتورية ،

 ا.وبذلك يكون ا صال هذه المحكمة بالدعوى قد انسقد صحيح   26/11/2020بتاريخ 

وحيث إنه بخصأوص شأرط  وافر المصألحة المباشأرة للمدعي حتى  باشأر هذه المحكمة واليتها 

إن مبدأ عدت رجسية القوانين بنظر الدعوى الدسأأأتورية على ضأأأوء ما سأأألف إيراده بطالع هذه ف

من الدستور التي جرى نصها على أن ل " ... ال  سري أحكم القوانين  112ي كرسته المادة ذال

إال على ما يقع من  اريخ السمل بها وال يتر ب لها أثر قبل هذا التاريخ، ويجوز عند االقتاأأأأأأاء 

دى ذلك وعلى ما جرى عليه في لير المواد الجزائية الن  في القانون على حالف ذلك " وما
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قاأأأاء هذه المحكمة أنه متى اسأأأتقرت المراكز القانونية للخصأأأوت ون أأأ ت عنها حقوق في ظل 

  أريع سأابق نافذ وبمقتاأى أحكات قاأائية با ة اكتسأبت حجية ايمر المقاأي فال يجوز لتدحل 

يتقرر فيها ايثر  التي قد االسأأتثنائية  أأريسي الحق أن ينال من  لك المراكز، وحتى في الحاالت 

الرجسي لبسض القوانين والت أأأأأأريسات فإن مناط ذلك أن  كون المراكز القانونية التي  سأأأأأأري 

عليها لم  سأأأأأتقر بسد ولم  بلت لايتها النهائية في اكتسأأأأأاج حقوق يحتب بها بموجب أحكات با ه 

 نيلالسأابقة وال صأدرت في ظل قوانين نافذة، إذ بخالف ذلك ياول ايمر إلى إهدار لقوة القوانين

في قاأأأاء -عتداء على مراكز قانونية اسأأأتقرت. إضأأأافة إلى ذلك فالمقرر االمن حجية ايحكات و

ثارها للقانون الذي أبرمت في آأن السقود التي انسقدت صأأحيحة  بقى حاضأأسة في  -هذه المحكمة

 المراكز القانونية.رادة واستقرار اإلا لمبدأ سلطان ظله ولو أدركها قانون جديد وذلك احترام  

لسأأنة  ..لما كان ذلك وكان الثابت من ايوراق أن المدعي كان قد أقات الدعوى الموضأأوعية رقم 

والتي حلفتها المدعى عليها ايولى في الدعوى الدستورية الراهنة،  ...في مواجهة ماسسة  ...

وإلزات المدعى  5/2/2008بفسخ عقد البيع المارخ في  لصالحهاصدر الحكم  30/5/2016وفي 

وثالثمائة وأربسة و سسين ألف درهم مع الفائدة  ا  عليها ب ن  ادي لها مبلت أربسة و سسين مليون

ا وقات المدعي بفتح ملف التنفيذ ورد ال أأيكات ، وقد اسأأتنفد ذلك الحكم طرق الطسن وأصأأبح با   

موال المدعى عليها فصدر ، و قدت لقاضي التنفيذ بطلب االستسالت والحجز على أ...لسنة  ...رقم 

وعند نظره  مسأأكت  .../...قرار برفض الطلب، فاسأأت نفه باالسأأت ناف رقم  23/9/2020بتاريخ 

 فيما  اأأأمنه من اعتبار أموالها أمواال   2020لسأأأنة  4المسأأأت نف ضأأأدها بالقانون المحلي رقم 

احل التقاضأأأأأأي عامة يمتنع الحجز عليها ... وعليه فإن المحكمة  نتهي من حالل عرضأأأأأأها لمر

سأأأالفة الذكر الى أن المركز القانوني للمدعي قد اسأأأتقر بسد حصأأأوله على حكم قاأأأائي بات له 

حجية ايمر المقتاأأأأي صأأأأدر في ظل قانون سأأأأابق نافذ المفسول وحاضأأأأع في  نفيذه إلجراءات 

التنفيذ عند صأأأأأيرور ه با ا قبل فتح ملف التنفيذ، بحسأأأأأبان أن التنفيذ هو حلقة ال  نفصأأأأأل عن 

ا، ينه أثر مباشأأأأر له وفرو  ال ينفرد بحكم، وهو ا وعدم  للحق ويدور مسه وجود   ئالحكم المن أأأأ

مول ومنتهى كامل مراحل التقاضأأأي التي مرت بها الدعوى وال يمكن ب ي حال فصأأأله عن أصأأأل 

الحق وإحاأأأاعه لت أأأريع الحق صأأأدر عند نظر اسأأأت ناف قرارات قاضأأأي التنفيذ، فتنفيذ الحكم 

الحكم من ماأأأمونه ومبتغاه . فقد البات هو جزء من اقتاأأأاء الحق الثابت، وبخالف ذلك يفر  

لى أبي موسأأى ايشأأسري والذي إورد في هذا المسنى في حطاج أمير المامنين عمر بن الخطاج 

ا في أصأأول إجراءات التقاضأأي " ... فإن القاأأاء فرياأأة محكمة وسأأنة متبسة ... يستبر مرجس  

 ال نفاذ له ... ".إليك ، وانفذ إذا  بين لك ، فإنه ال ينفع  كلم بحق  يفافهم إذا أدل
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لما كان ذلك وكان الطسن بسدت الدسأأتورية  سلق بقانون صأأدر بتاريخ الحق عن اسأأتقرار المركز 

القانوني للمدعي بسد صدور حكم بات اكتسب حجية ايمر المقاي وبمناسبة طرحه للتنفيذ أمات 

نزاو الجهأأة القاأأأأأأأائيأأة المختصأأأأأأأة ، وهو قأأانون ليس لأأه أي أثر رجسي أو انسكأأا  على ال

الموضأأوعي أو المسأأ لة المتفرعة عنه، وال يستبر المدعي من المخاطبين به ويكون بذلك الحكم 

الزت للفصأل في مسأ لة كلية أو فرعية  دور حولها رحى الخصأومة لير في الدعوى الدسأتورية 

في الدعوى الموضوعية، ومن ثم  نسدت المصلحة المباشرة للمدعي ك رط لقبول هذه الدعوى، 

نال من ذلك  مسكه بتارره ضررا ماكدا وضياو فرصة اقتااء حقوقه الم روعة برفض وال ي

ا حول سأأأأأالمة  طبيق القانون فذلك ال يسدو أن يكون نسي   ،اإلجابة لطلب الحجز على أموال مدينه

و فسيره واحتيار النصوص التي  حكم الخصومة والصورة التي فهمها القائمون على  نفيذها، 

 ال يتسع لها نطاق الدعوى الدستورية.وجميسها مسائل 

وحيث إنه عن باقي مناعى الطسن ب أأأأأأ ن مخالفة القانون الطسين لبسض مواد قانون المسامالت 

 المدنية وقانون المسامالت التجارية والالئحة التنظيمية لقانون اإلجراءات المدنية، فإنها مناو  

ي أدني مع قانون أسأأمى صأأدرت في مردودة لتسلقها بما نسأأب لها من  ناقض بين ن    أأريس

قه أو  نفيذ    دور حول عدت الم أأأأأأروعية وليس مجالها الطسن بسدت  ا له، وجميسها مناو  نطا

 الدستورية و سين لجميع ذلك الحكم بسدت قبول الدعوى. 

 

 المحكمة

      

وبالقدر الالزم للعصتتتتتتتن في الدعوى  من الوقائع علت ما يبين من األوراق حيث      

مدني ثلي  – ...لسنة  ...تتحصن في أن المدعي ثان قد أقام الدعوى الموضوعية رقل 

المدعت عليها األولت في  -.........التي خلعتها مؤسسة  .....في مواجهة مؤسسة  .... 

عقد البيع ذ م م ب لا الحكل بعستتتتخ ............وشتتتترثة  –الدعوى الدستتتتتورية الرافنة 

وملزام المتتتدعت عليهمتتتا بتتتالتضتتتتتتتتتامن بتتتأن يؤديتتتا لتتتو مبل   5/2/2008المؤرخ في 

 درفل وبرد الشيكات المسلمة منو. 94,374,000

صتتتتتتدر الحكل لعائدتو بعستتتتتتخ العقد وملزام المدعت عليهما بأدام  30/5/2016وبتاريخ 

لحكل باتا وذين المبل  الم لوب مع العائدة والمصاريف ورد الشيكات. وبعد أن أصبح ا

، بتتتاريخ .....تنعيتتذ متتدني  – ...لستتتتتتتنتتة  ...بتتالصتتتتتتتيذتتة التنعيتتذيتتة وتل فتح ملف رقل 
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 الا التنعيذ ب لا الحجز واالستتتعالم عن أموال المدعت  –تقدم المدعي  3/9/2020

عليها األولت لدى البنوك بصتتتتعتها منعذ ضتتتتدفا فرفض  لبو من قاضتتتتي التنعيذ بحجة 

وال المتتدعت عليهتتا المتتذثورة، فتتاستتتتتتتتتتأنف ذلتتك القرار عتتدم جواز الحجز علت أم

وتقدمت المنعذ ضتتدفا بمذثرة  -استتتئنار مدني عجمان – ...لستتنة  ...باالستتتئنار رقل 

أثتوبر  15في  ........ الصادر  2020لسنة  4دفا  تمسكت فيها بالقانون المحلي رقل 

لمال العام وبجلستتتتتتتة الذي ال يجيز توقيع الحجز علت أموالها التي لها صتتتتتتتعة ا 2020

بعدم دستتتتورية  –المستتتتأنف في الدعوى الموضتتتوعية  –دفع المدعي  10/11/2020

ذلك القانون فيما تضتتمنو من تحديد أموال المؤستتستتة المنعذ ضتتدفا ثأموال عامة، وقد 

قبلت المحكمة ذلك الدفع وصترحت لو برفع دعوى دستتورية في الذرح حستبما يبين 

أود   30/11/2020يخ والمضار باألوراق. وبتاريخ من محضر الجلسة بذات التار

محامي المدعي مكتا مدارة الدعوى بالمحكمة االتحادية العليا الدعوى الدستتتتتتتتورية 

الرافنة بموجا صتتتتحيعة انتهت فيها ملت  لا الحكل بعدم دستتتتتورية المادة الرانية من 

 121و 116و 21و 14و 7لم العتو المواد  .....  2020لستتتتتنة  4القانون المحلي رقل 

 7و 6/15و  6/6و  5/8و  5/7و  4/3و 1من دستتتور الدولة ولم العتو المواد  122و

من قتتتانون المعتتتامالت  1135و 472و 391/1و 405و 116/2و 16و 15و 10و

 المدنية.

ن القاضتتتتتتتي المكلف يوبعد تعهد فذ  المحكمة بالدعوى أصتتتتتتتدر رئيستتتتتتتها قرارا بتعي

للمرافعة ومعالن األ رار  15/3/2021جلستتتتتة بالتحضتتتتتير، فأود  تقرير  وحددت 

 وفيها لل يحضر أحد فتل حجز الدعوى للمداولة والحكل.

ها ملت  لا الحكل بعدم قبول  بالرأي انتهت في عامة مذثرة  بة ال يا وحيث أودعت الن

الدعوى ل لو األوراق من قرار صتتتتتتتريح من محكمة الموضتتتتتتتو  بقبولها الدفع بعدم 

دعوى الدستتتورية، ثما أودعت مدارة قضتتايا الدولة بوزارة الدستتتورية والذن برفع ال

 لبت فيها عدم قبول الدعوى  6ملت  2العدل مذثرة بالدفا  في حق الم تصتتتتتمين من 

النتعام الصعة واحتيا يا عدم قبول الدعوى النتعام شر  المصلحة أو عدم قبولها لعدم 

 الصحة.
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 يلدستتتتتوري ومدى توافر شتتتتر وحيث منو عن المستتتتألة األولية بشتتتتأن قبول ال عن ا

صتتحة اتصتتال المحكمة بالدعوى الدستتتورية ومصتتلحة المدعي المباشتترة في مقامتها، 

فإنو ال يعوت فذ  المحكمة التنويو ملت ما استتتتتتتتقر عليو قضتتتتتتتاعفا من ثون الدعوى 

ا أو ما دونو من لوائح ونصتوص الدستتتورية في دعوى عينية تستتتهدر نصتتا تشتتريعي  

ها من شتتبهة م العة الدستتتور، وفي بذلك تنال من قرينة الشتترعية قانونية فيما نستتا ل

الدستورية للتشريع القائل وما يكون قد أنشأ  من استقرار المراثز القانونية للم ا بين 

بو في حدود ما قرر  لهل من حقوق بما يبرر تحو  المشتتتتتتتر  وفقو القضتتتتتتتام وعدم 

ألفدار المرستتتومة لو، بما التوستتتع في ممارستتتة فذا الحق خشتتتية االنحرار بو عن ا

يوجا علت المحكمة ناظرة ال عن بعدم الدستتتتتتتتورية توخي جانا التحري للتربت من 

صتتتحة مجرامات اتصتتتالها بالدعوى وتوافر الصتتتعة والمصتتتلحة العملية المباشتتترة في 

من قانون  58و 33من الدستتتتتتتور والمادتان  99مقامتها علت ضتتتتتتوم ما قررتو المادة 

 نيشتتتر ذلك أن قبول الدعوى الدستتتتورية يبقت رفن توافر  ؛لعلياالمحكمة االتحادية ا

متالزمين، أولهما صتتتعة رافعها، فممارستتتة حق التقاضتتتي فذا، قصتتتر  المشتتتر  علت 

ا بذاتها وفي ممارة أو أثرر من ممارات الدولة، أو محدى السل ات جهات محددة حصر  

عند نظر دعوى  –محلية  اتحادية ثانت أو –االتحادية أو الحالة من محاثل الدولة 

أثير فيها دفع بعدم الدستتتورية تكون قد قبلتو، أو الحالة بقرار مستتبا من تلقام نعستتها 

 متت  ل عليها واشتبهت في دستورية نق قانوني محن نظرفا.

أما الشتتتتتتتر  الراني الذي يقيد اتصتتتتتتتال المحكمة ومباشتتتتتتترتها لواليتها بنظر الدعوى 

الذي دفع بعدم  –الشتتتتت صتتتتتية المباشتتتتترة للمدعي  الدستتتتتتورية، فهو توافر المصتتتتتلحة

وليس مجرد مصتتلحة نظرية ال تأثير لها علت م ل دعوا  الموضتتوعية،  –الدستتتورية 

فالمحكمة ال تعصتتتتن في المستتتتألة الدستتتتتورية مال في ن اق النق القانوني المعروح 

حكل فيها عليها الذي يكون متصال بالمادة الدستورية المستند مليها، وبشر  أن يؤثر ال

علت م ل الدعوى الموضتوعية. ويتحدد معهوم فذا الشتر  باجتما  عنصترين: أولهما 

ي اختصتتل فيها النق الم عون عليو الدلين علت تأن يقدم المدعي وفي حدود الصتتعة ال

ا حقيقيا لحقو أو حرم من حق مشتتتتترو ، وثانيها أن يكون فذا الضتتتتترر أو أن ضتتتتترر  
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النق القتتتتانوني الم عون عليتتتتو علت دعوا  الحرمتتتتان من الحق مرد  ت بيق 

الموضتتتتتتوعية، فإذا ثان فذا النق ال يشتتتتتتملو، أو أنو من  ير الم ا بين بو، أو ثان 

المصتتتتتتتلحتة  يفي ت بيقتتو، تنتعأ ملت تعستتتتتتتير النق أو ال  تت االخالل بتتالحق راجعتت  

ذلك أن العصن في الدعوى الدستورية في  ؛الش صية المباشرة لل عن بعدم الدستورية

لن يحقق للمدعي أي مصلحة مباشرة قد يتذير  –أيا ثان وجو الرأي فيها  –فذ  الحالة 

 معها مرثز  القانوني.

ا علت ما سلف ذثر ، وبدما بمسألة صحة اتصال فذ  المحكمة لما ثان ذلك، وتأسيس  

بالدعوى الدستتتتتتتتورية من محكمة الموضتتتتتتتو  ، وخالفا لما ورد بمذثرة رأي النيابة 

ن من أوراق الدعوى الموضتوعية ومحاضتر جلستاتها، أن محامي المدعي العامة فالبي

 ....من القانون المحلي  2ودفع بعدم دستتتتتورية المادة  15/11/2020حضتتتتر بجلستتتتة 

، وقد قبلت المحكمة الدفع وأخرت 15/10/2020الصتتتتتتتادر في  2020لستتتتتتتنة  4رقل 

ى الدستتتورية ، ليتمكن خالل فذ  المدة من رفع الدعو 15/12/2020القضتتية لجلستتة 

وبذلك  26/11/2020بإيدا  صتتتتتتتحيعتها قلل فذ  المحكمة بتاريخ  يوقد أقامها المدع

 ا.يكون اتصال فذ  المحكمة بالدعوى قد انعقد صحيح  

وحيث منو ب صتتتتتوص شتتتتتر  توافر المصتتتتتلحة المباشتتتتترة للمدعي حتت تباشتتتتتر فذ  

المحكمة واليتها بنظر الدعوى الدستتتورية علت ضتتوم ما ستتلف ميراد  ب الع فذ  فإن 

من الدستور التي جرى نصها علت  112ثرستو المادة  يذالمبدأ عدم رجعية القوانين 

يقع من تاريخ العمن بها وال يترتا لها أن : " ... ال تستتتتري أحكل القوانين مال علت ما 

أثر قبن فذا التاريخ، ويجوز عند االقتضتتام في  ير المواد الجزائية النق في القانون 

نو متت  يو قضتتتتتتتتام فذ  المحكمة أ علت خالر ذلك " ومؤدى ذلك وعلت ما جرى عل

استتتتقرت المراثز القانونية لل صتتتوم ونشتتتأت عنها حقوق في ظن تشتتتريع ستتتابق نافذ 

قتضت أحكام قضائية باتة اثتسبت حجية األمر المقضي فال يجوز لتدخن تشريعي وبم

لك المراثز، وحتت في الحاالت  نال من ت نائيةالحق أن ي التي قد يتقرر فيها  االستتتتتتتتر

األثر الرجعي لبعض القوانين والتشتتتتتريعات فإن منا  ذلك أن تكون المراثز القانونية 

تبل   ايتها النهائية في اثتستتتاب حقوق يحته بها التي تستتتري عليها لل تستتتتقر بعد ولل 
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نافذة، مذ ب الر ذلك يؤول األمر ملت  تو صتتتتتتتتدرت في ظن قوانين  با بموجا أحكام 

مفدار لقوة القوانين الستتتتتتتابقة والمس من حجية األحكام واعتدام علت مراثز قانونية 

ي انعقدت أن العقود الت -في قضتتتام فذ  المحكمة-استتتتقرت. مضتتتافة ملت ذلك فالمقرر 

ثارفا للقانون الذي أبرمت في ظلو ولو أدرثها قانون جديد آصحيحة تبقت خاضعة في 

 رادة واستقرار المراثز القانونية.لاا لمبدأ سل ان وذلك احترام  

لما ثان ذلك وثان الرابت من األوراق أن المدعي ثان قد أقام الدعوى الموضتتتتتتتوعية 

والتي خلعتها المدعت عليها األولت في  ....في مواجهة مؤستتتتتتستتتتتتة  ...لستتتتتتنة  ...رقل 

صتتدر الحكل لعائدتها بعستتخ عقد البيع  30/5/2016الدعوى الدستتتورية الرافنة، وفي 

 اوملزام المدعت عليها بأن تؤدي لها مبل  أربعة وتسعين مليون   5/2/2008المؤرخ في 

ستنعد ذلك الحكل وثالثمائة وأربعة وتسعين ألف درفل مع العائدة ورد الشيكات ، وقد ا

، وتقدم ...لستتتتتتتنة  ...ا وقام المدعي بعتح ملف التنعيذ رقل  رق ال عن وأصتتتتتتتبح بات  

لقاضتتتتتي التنعيذ ب لا االستتتتتتعالم والحجز علت أموال المدعت عليها فصتتتتتدر بتاريخ 

نار رقل  23/9/2020 باالستتتتتتتتئ تأنعو  وعند نظر   .../...قرار برفض ال لا، فاستتتتتتت

فيما تضمنو من اعتبار  2020لسنة  4تمسكت المستأنف ضدفا بالقانون المحلي رقل 

 عتتامتتة يمتنع الحجز عليهتتا ... وعليتتو فتتإن المحكمتتة تنتهي من خالل أموالهتتا أمواال  

لت أن المرثز القانوني للمدعي قد استتقر بعد معرضتها لمراحن التقاضتي ستالعة الذثر 

ات لو حجية األمر المقتضتتي صتتدر في ظن قانون ستتابق حصتتولو علت حكل قضتتائي ب

نافذ المععول وخاضتتتتتع في تنعيذ  لجرامات التنعيذ عند صتتتتتيرورتو باتا قبن فتح ملف 

للحق ويدور معو  ئالتنعيذ، بحستتتتتبان أن التنعيذ فو حلقة ال تنعصتتتتتن عن الحكل المنشتتتتت

م ا وعدم  وجود  لو وفر   ال ينعرد بحكل، وفو  ل ومنتهت ثامن ا، ألنو أثر مباشتتتتتتتر 

مراحن التقاضتتتتي التي مرت بها الدعوى وال يمكن بأي حال فصتتتتلو عن أصتتتتن الحق 

ومخضاعو لتشريع الحق صدر عند نظر استئنار قرارات قاضي التنعيذ، فتنعيذ الحكل 

البات فو جزم من اقتضتتتتتتتام الحق الرابت، وب الر ذلك يعر  الحكل من مضتتتتتتتمونو 

في خ اب أمير المؤمنين عمر بن ال  اب الت أبي ومبتذا  . فقد ورد في فذا المعنت 

ا في أصول مجرامات التقاضي " ... فإن القضام موست األشعري والذي يعتبر مرجع  
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مليك ، وانعذ مذا تبين لك ، فإنو ال ينعع  يفريضتتتتة محكمة وستتتتنة متبعة ... فافهل مذا أدل

 تكلل بحق ال نعاذ لو ... ".

دستتتتتتتتورية تعلق بقانون صتتتتتتتدر بتاريخ الحق عن لما ثان ذلك وثان ال عن بعدم ال

حجية األمر المقضي  اثتستااستتقرار المرثز القانوني للمدعي بعد صتدور حكل بات 

وبمناستتتبة  رحو للتنعيذ أمام الجهة القضتتتائية الم تصتتتة ، وفو قانون ليس لو أي أثر 

 رجعي أو انعكاس علت النزا  الموضتتتتتتتوعي أو المستتتتتتتألة المتعرعة عنو، وال يعتبر

المتدعي من الم تا بين بتو ويكون بتذلتك الحكل في التدعوى التدستتتتتتتتوريتة ليس بالزم 

للعصتتتتتتتتن في مستتتتتتتتألتة ثليتة أو فرعيتة تتدور حولهتا رحت ال صتتتتتتتومتة في التدعوى 

الموضتتوعية، ومن ثل تنعدم المصتتلحة المباشتترة للمدعي ثشتتر  لقبول فذ  الدعوى ، 

فرصتتتتة اقتضتتتتام حقوقو ا وضتتتتيا  ا مؤثد وال ينال من ذلك تمستتتتكو بتضتتتترر  ضتتتترر  

ا المشتتروعة برفض الجابة ل لا الحجز علت أموال مدينو فذلك ال يعدو أن يكون نعي  

حول ستتتتتتالمة ت بيق القانون وتعستتتتتتير  واختيار النصتتتتتتوص التي تحكل ال صتتتتتتومة 

والصتتتتتتتورة التي فهمها القائمون علت تنعيذفا، وجميعها مستتتتتتتائن ال يتستتتتتتتع لها ن اق 

 الدعوى الدستورية.

ال عن بشتتتتتتتأن م العة القانون ال عين لبعض مواد قانون  يو عن باقي مناعوحيث من

المعامالت المدنية وقانون المعامالت التجارية والالئحة التنظيمية لقانون الجرامات 

 تمردودة لتعلقها بما نستتتتتا لها من تناقض بين نق تشتتتتتريعي أدن المدنية، فإنها منا   

ذا لو ، وجميعها منا  تدور حول عدم مع قانون أستتتتتتتمت صتتتتتتتدرت في ن اقو أو تنعي

المشتتتروعية وليس مجالها ال عن بعدم الدستتتتورية وتعين لجميع ذلك الحكل بعدم قبول 

 الدعوى. 

 
 

 


