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 2020سنة  ابريلمن  27الموافق  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  2رقم  طلب التفسير

دستور " تفسيره ". طلب تفسير . المحكمة االتحادية العليا " اختصاصها ". قانون المحكمة 

 االتحادية العليا " تطبيقه ". حكومة االتحاد . امارت االتحاد . حالة الضرورة.

 اختصاص المحكمة االتحادية العليا بطلب التفسير الدستوري . أساس ذلك؟ -

نطاق المحكمة االتحادية العليا على تفسير أحكام الدستور وال يمتد إلى تفسير نصوص اقتصار  -

القوانين التي ال تواجهها المحكمة إال عن طريق البحث في دستوريتها طبقا لألوضاع المقررة 

 بالدستور.

بين  طلب التفسير ال يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على االدعاء والدفاع وحسم خالف احتدم -

طرفين بالمعنى المعروف في قانون اإلجراءات المدنية. كفاية تقديمة للمحكمة من حكومة االتحاد 

أو حكومات امارات االتحاد لتفسير نص دستوري يغم معه مقتضى حكمه على النحو الذي أراده 

وقصده المشرع الدستوري بغية تجلية الغموض الحاصل في هذا النص الستجالء معانيه 

 ه بغية ضمان وحدة تطبيقه.ومقاصد

طلب التفسير الدستوري طلب عيني يستهدف طالبه من المحكمة تجلية ما يكون قد ران على  -

النص المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس ويمتد إلى ابعاد النص ومقتضياته التي ال يعالجها 

اته من أحكام تواجه ما ظاهره وإنما يعالجها ما يتضمنه النص في ثناياه من علل وما يحمل في طي

 استجد من وقائع طارئه.

تتحدد والية المحكمة االتحادية العليا في مجال تفسير نصوص الدستور في توضيح ما أبهم من  -

عبارات النص محل التفسير واستخالص داللته وفقا لمناهج التفسير تحريا لمقاصد هذا النص 

 المقصود منه ومحموال عليه . ووقوفا عند الغاية المستهدفة من تقريره والغرض



 المحكمة االتحادية العليا

 LS 

 –حالة الضرورة الطارئة ودواعي الصحة العامة تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد" كوفيد  -

" تسوغ استعمال الوسائل اإلجرائية والوقائية التي من شأنها درء المخاطر التي قد تصيب  19

ية الكبرى وتبيح للمجلس االنسان في صحته بحصد األنفس التي يعد حفظها من المقاصد الشرع

الوطني االتحادي استعمال وسائل التقنية الحديثة والتواصل المرئي عن بعد سواء فيما يتعلق 

بجلساته وكيفية انعقادها والحصول على أغلبية أعضائه وتحقيق مبدأ عالنية الجلسات أو سريتها 

يكون نطاق هذا االستثناء من الدستور. على أن  87،  86، 75على النحو المبين بنصوص المواد 

 رهنا ببقاء الحالة الطارئة ويدور في فلكها وجوداً وعدماً.

 (27/4/2020دستوري جلسة  2020سنة ل 2رقم  طلب التفسير) 

 ــــــــ

تنةوه ابتة اء إلةن انهةا تسةتم   –وهة  بصة د بحةث طلةب التفسةير  –وحيث إن المحكمةة          

مةن دسةتور دولةة االتحةاد والمةادة  99/4اختصاصها بنظةر طلةب التفسةير ال سةتوري مةن المةادة 

وان اختصاصةها هة ا إنمةا  1973لسنة  10من قانون إنشاء المحكمة االتحادية العليا رقم  33/5

ر احكةةاا ال سةةتور  وال يمتةة  إلةةن تفسةةير نصةةول القةةوانين التةة  ال يقتصةةر نطاقةةه تلةةن تفسةةي

تواجهها المحكمةة إال تةن طريةق البحةث فة  دسةتوريتها طبقةا للوقةاة المقةررة بال سةتور  مةا 

تؤ ةة  المحكمةةة  ةة لل ان طلةةب التفسةةير ال سةةتوري ال يتسةةم بالطةةابق القضةةا   الةة ي يقةةوا تلةةن 

رفين  وإنما تباشر ال ا رة ال ستورية بهة ه المحكمةة االدتاء وال فاة وحسم خالف احت ا بين ط

نظر الطلب تنة ما يقة ا لهةا مةن حكومةة االتحةاد او مةن احة   سةلطاته او مةن حكومةات إمةارات 

االتحاد لتفسير نص دستوري معين الستجالء معانيه ومقاص ه  بغية قمان وح ة تطبيقه  وانه 

او المنامتةة بةالمعنن المعةروف فة  قةانون  ليس بةالما ان يصةل ارمةر إلةن حة  اللةالف المحتة ا

اإلجراءات الم نية إذ ف  تطلب ذلل قي  لم يتضمه ال ستور او قانون إنشةاء المحكمةة  بةل يكفة  

ان ي ور حول نص دستوري ا ثر من راي تلةن نحةو يغةم معةه مقتضةن حكمةه تلةن النحةو الة ي 

المحكمةة بغيةة تجليةة الغمةو  اراده وقص ه المشرة ال ستوري  ليسوغ معه االلتجاء إلن هة ه 

الحاصل ف  ه ا النص وذلل قماناً لوحة ة التطبيةق ال سةتوري واسةتقراره  ومةن ثةم فة ن طلةب 

تفسير ال ستور ال يع و ان يكون طلباً تينياً يسته ف طالبه من المحكمة تجلية ما يكةون قة  ران 

إنمةا  -ه المثابةةبهة  -تلن النص المطلوب استيضةاحه مةن ومةو  او لةبس  وان طلةب التفسةير

يحتاج إليه بق ر ما يطرا من وقا ق تستلزا تفسيره فينظر إليه بالمعنن الواسق سواء بما يكتنة  

الةةنص مةةن ومةةو  او بمةةا ال يكفةة  اةةاهره  لمعالجةةة مةةا اسةةتج  مةةن وقةةا ق طار ةةة لةةم تكةةن فةة  

ياته حسبان المشرة حال وقعه  وتليةه فة ن طلةب التفسةير إنمةا يمتة  إلةن ابعةاد الةنص ومقتضة
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الت  ال يعالجها ااهره وإنما يعالجها ما يتضمنه النص ف  ثناياه من تلل ومةا يحمةل طياتةه مةن 

 احكاا تواجه ما استج  من وقا ق طار ة.

إنما تتح د واليتها ف  توقيح ما ابهم من  -ف  مجال تفسير نصول ال ستور –والمحكمة 

تبارات النص محل التفسير  واستلالل داللته وفقا لمناهج التفسير  تحريا لمقاص  ه ا 

النص  ووقوفا تن  الغاية الت  استه فت من تقريره والغر  المقصود منه ومحموالً تليه  لما 

من ال ستور محل طلب التفسير ق  اثارت تن  تطبيقها  87و 86و 75المواد   ان ذلل  و انت

( تفسيرات  19-ف  ال الظروف الطار ة المتمثلة بجا حة فيروس  ورونا المستج  )  وفي 

وآراء متباينة حول تق  جلسات المجلس الوطن  االتحادي تن بع  باستل اا وسا ل التقنية 

ف  مقر تاصمة االتحاد  تالنية جلسات المجلس وم اوالته الح ثية بلصول )انعقاد المجلس 

السرية  حضور اولبية ارتضاء والتصويت ( وهو ما يستلزا وقق تفسير دقيق يحسم اي 

نزاة او اختالف بشأن مقاص  ومقضيات المواد الم  ورة ويكون ملزماً للكافة لتحقيق التوامن 

إنفاذها وتطبيقها تلن نحو صحيح دون بين اله ف ال ي قص ه ال ستور من تلل النصول و

تزي . وانه إماء الجا حة اللطيرة الت  تصفت بكافة دول العالم وبالنظر إلن الظروف الطار ة 

( وما يح ثه  19 –الت  تعيشها دولة اإلمارات نتيجة وبــاء فيروس  ورونا المستج  )  وفي  

هم فضال تن ارقرار الت  ق  من ملاطر وخيمة تلن البشر تصيبهم ف  صحتهم وته د حيات

يلحقها بمكونات الوطن بكافة صورها  يستو  ان تكون ه ه الملاطر من طبيعة مادية او ان 

يكون قيامها مستن اً إلن قرورة ت خل ال ولة بتنظيم تشريع  او اتلاذ ت ابير وقا ية تكون 

الستئنا ية المتمثلة الممة وبصورة تاجلة ال تحتمل التأخير لمواجهة تلل الحالة الطار ة ا

بانتشار الفيروس السال  البيان  وتلل ه  حالة الضرورة الت  دفعت ال ولة إلن مواجهة 

اوقاة قاهرة او ملحة خالل تلل الفترة العصيبة وتلجئها إلن اإلسراة ف  اتلاذ تلل الت ابير 

تجاه ه ا  ويكون ت خلها بها وتطبيقها لها مبرراً بحالة الضرورة ودوات  الصحة العامة

ً مق متطلبات المرحلة الت  تمر بها ال ولة  ً إليها وبالق ر ال ي يكون متناسبا الفيروس  مستن ا

ف  ال استمرار خطر الفيروس الم  ور  بوصفها ت ابير من طبيعة استثنا ية تمليها طبيعة 

الوقا ية المرحلة الراهنة وتقتضيها  وه ه الضرورة يسوغ معها استعمال الوسا ل اإلجرا ية و

الت  من شأنها درء الملاطر الوبا ية الت  ق  تصيب اإلنسان ف  صحته وتحص  ارنفس الت  

يع  حفظها من المقاص  الشرتية الكبر  ومن بين تلل الوسا ل الت  استعملتها جميق 

مؤسسات ال ولة ف  ادا ها الحكوم  والمؤسس  التواصل بين موافيها او المتـعاملين معها 

بوسا ل التقنية الح ثية والتواصل المر   خشية إصابتهم بع و  فيروس  ورونا تن بع   

وتفادي آثاره الوخيمة حال تواج هم مجتمعين ف  مكان واح . وإذ  انت الحالة الطار ة 
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والضرورة الملحة الت  فرقها ه ا الفيروس ق  توافرت موجباتها وحاالتها االستثنا ية 

ء فيما يتعلق بجلساته و يفية انعقادها والحصول تلن راي بالمجلس الوطن  االتحادي سوا

اولبية اتضا ه وتحقق مب ا تالنية الجلسات او سريتها وذلل  له تلن النحو ال ي بينته 

 من دستور دولة االمارات   وإماء تلل الحالة االستثنا ية الطار ة 87و 86و 75نصول المواد 

اداء مهامه البرلمانية والتشريعية تلن مبرر ف  ف ن المجلس الوطن  االتحادي ليسوغ له ال

سبيل االستثناء  تن بع  باستعمال وسا ل التقنية الح يثة بما يتفق مق طبيعة المرحلة اآلنية 

والطار ة الت  تمر بها ال ولة تلن ان يكون نطاق ه ا االستثناء رهنا ببقاء الحالة الطار ة 

ً وليس ف  ذ لل ما ينطو  تلن مساس بالنصول ال ستورية وي ور ف  فلكها وجوداً وت ما

السالفة البيان بالنظر إلن فحو  خطابها وابعاد حكمتها الت  استه ف ال ستور من سنها بما 

    يقتض  تفسيرها تلن النحو ال ي ارسته المحكمة ف  اسبابها تلن نحو ما تق ا.                                                       

 

 حكمةالم

      

 16/4/2020تتحصل فيي أنيه بتياري   –على ما يبين من األوراق  –حيث إن الوقائع       

أودع رئيييس المجلييس الييوطني االتحييادي، مكتييب إدارة الييدعوى بالمحكميية االتحادييية العليييا 

( التي جرى نصها عليى النحيو  87،  86،  75صحيفة طلب تفسير مواد دستور االتحاد ) 

مجلس جلساته في مقر عاصمة االتحياد، ويجيوز اسيتثناء أن "يعقد ال 75( المادة 1 -اآلتي :

ينعقد في أي مكان آخر داخل االتحاد، بناء على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أعضائه جميعاً 

" جلسات المجلس علنية، وتنعقد الجلسات سيرية 86( المادة 2وبموافقة مجلس الوزراء" ، 

" ال تكون  87( المادة 3و ثلث أعضائه"، إذا طلب ذلك ممثل الحكومة، أو رئيس المجلس أ

مييداوالت المجلييس صييحيحة إال بحضييور أغلبييية أعضييائه علييى األقييل. وتصييدر القييرارات 

باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحاالت التي يشترط فيهيا 

ى سيند أغلبية خاصة، وإذا تساوت األصوات يرجح الجانيب اليذي فييه رئييس المجليس" علي

( أدت إلييى وجييود مجموعيية ميين 19 –ميين أن جائحيية فيييروس كورونييا المسييتجد )كوفيييد 

الصعوبات التي تواجه المجلس الوطني االتحادي في أداء مهامه الدستورية والبرلمانية من 

خالل عقد جلساته المعتادة في مقر العاصمة أبيوظبي خصوصياً ميا يتعليق بهيذه المهيام مين 

ين المعروضة عليه، ومنها ميا يجيب نظيره عليى وجيه االسيتعجال مناقشة مشروعات القوان
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في هذه الظروف طبقاً للنظم القانونية المعمول بها أمام المجلس، ولما تتطلبه الحكومية مين 

إنجاز بعض المشروعات التي تستلزمها ظروف المرحلة الحالية، وقد تمثلت هذه الصعوبة 

، نظيراً للخطيورة الصيحية الكبييرة، وللحفياظ في عدم إمكانية عقد المجليس لجلسياته العامية

على سالمة رئيس وأعضاء المجلس وكل من يشاركون بحكم مهامهم الوظيفية في جلسات 

عضيواً فيي مكيان واحيد مغليق، وإزاء هيذه  55المجلس العادية والتي تضيم ميا ال يقيل عين 

ى ة الحديثية، وحتيالظروف الطارئة يعتزم المجلس أن يعقد جلساته عن بُعٍد وبوسيائل التقنيي

ة فينن األمير يسيتلزم تفسيير النصيوص الدسيتورية سيالفة ييتم توفير كل الضمانات الدسيتور

البيان سواء فيما يتعلق بكيفيية انعقياد جلسيات المجليس عين بُعيٍد وفيي مكيان آخير غيير مقير 

العاصمة وحصول أغلبية أصوات األعضياء وموافقية مجليس اليوزراء عليى هيذا االسيتثناء 

المذكورة أو فيما يتعلق باستعمال وسائل التقنية الحديثة مثل  نشر  75تطلبه المادة وفق ما ت

أعمال الجلسة في وسيائل اإلعيالم بميا يحقيق علنيية جلسيات المجليس، أم ضيرورة حضيور 

الجمهور تلك الجلسات كضمانة أساسية لمبدأ العالنية ولكونه إجيراًء جوهريياً يترتيب عليى 

، وكذلك فيما يتعليق بميدى تيوافر 86ى النحو الذي تقتضيه المادة مخالفته البطالن وذلك عل

أغلبييية أعضيياء المجلييس عنييد حضييورهم مداوالتييه وصييدور القييرارات باألغلبييية المطلقيية 

ألصوات األعضاء الحاضرين، وذلك في غيير الحياالت التيي يشيترط فيهيا أغلبيية خاصية، 

ة .. وذليك كليه عنيدما يباشير وإذا تساوت األصيوات ييرجح الجانيب اليذي فييه رئييس الجلسي

المجلس هذه اإلجراءات عن بُعٍد بوسائل التقنية الحديثة .. وانتهى رئيس المجليس فيي ختيام 

( مين الدسيتور بميا يبيرر للمجليس 87و 86و 75الصحيفة إلى طلب الحكم بتفسيير الميواد )

الية الضيرورة انعقاد جلساته عن بُعٍد باسيتخدام وسيائل التقنيية الحديثية نيزوال عليى أحكيام ح

 ومبررات الظرف الطارئ واالستثنائي الذي يقتضي ذلك.

لتحضييير  ........وإذ عييرض طلييب التفسييير علييى سييعادة رئيييس المحكميية فعييين القاضييي/ 

الدعوى. وإذ تداولت الدعوى أمام قاضي التحضير، وقيدمت النيابية العامية ميذكرة فوضيت 

 فيها الرأي للمحكمة.

تنييوه ابتييداء إلييى أنهييا تسييتمد  –بحييث طلييب التفسييير  وهييي بصييدد –وحيييث إن المحكميية 

ميين دسييتور دوليية االتحيياد  99/4اختصاصييها بنظيير طلييب التفسييير الدسييتوري ميين المييادة 

وأن  1973لسييينة  10مييين قيييانون إنشييياء المحكمييية االتحاديييية العلييييا رقيييم  33/5والميييادة 

إلييى تفسييير اختصاصييها هييذا إنمييا يقتصيير نطاقييه علييى تفسييير أحكييام الدسييتور، وال يمتييد 
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نصييوص القييوانين التييي ال تواجههييا المحكميية إال عيين طريييق البحييث فييي دسييتوريتها طبقييا 

لألوضاع المقررة بالدستور كما تؤكد المحكمة كيذلك أن طليب التفسيير الدسيتوري ال يتسيم 

بالطابع القضائي الذي يقوم على االدعاء واليدفاع وحسيم خيالف احتيدم بيين طيرفين، وإنميا 

الدستورية بهذه المحكمة نظر الطليب عنيدما يقيدم لهيا مين حكومية االتحياد أو تباشر الدائرة 

من احدى سلطاته أو من حكومات إمارات االتحاد لتفسيير نيص دسيتوري معيين السيتجالء 

معانيييه ومقاصييده، بغييية ضييمان وحييدة تطبيقييه، وأنييه ليييس بييالزم أن يصييل األميير إلييى حييد 

وف في قانون اإلجراءات المدنية إذ فيي تطليب الخالف المحتدم أو المنازعة بالمعنى المعر

ذلك قيد لم يتضمه الدستور أو قانون إنشاء المحكمة، بل يكفي أن يدور حول نص دستوري 

أكثر من رأي على نحيو يغيم معيه مقتضيى حكميه عليى النحيو اليذي أراده وقصيده المشيرع 

الحاصيل فيي هيذا الدستوري، ليسوغ معه االلتجاء إلى هيذه المحكمية بغيية تجليية الغميوض 

النص وذلك ضماناً لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره، ومن ثم فنن طلب تفسير الدستور 

ال يعدو أن يكون طلباً عينياً يستهدف طالبه من المحكمة تجلية ما يكون قد ران على الينص 

 إنما يحتاج إلييه -بهذه المثابة -المطلوب استيضاحه من غموض أو لبس، وأن طلب التفسير

بقدر ما يطرأ من وقائع تستلزم تفسيره فينظر إليه بالمعنى الواسع سيواء بميا يكتنيل الينص 

من غموض أو بما ال يكفي ظاهره  لمعالجة ما استجد من وقائع طارئة لم تكين فيي حسيبان 

المشرع حال وضعه، وعليه فنن طلب التفسير إنما يمتد إلى أبعاد النص ومقتضياته التي ال 

وإنما يعالجها ميا يتضيمنه الينص فيي ثنايياه مين عليل وميا يحميل طياتيه مين  يعالجها ظاهره

 أحكام تواجه ما استجد من وقائع طارئة.

إنما تتحدد واليتها في توضيح ما أبهم من  -في مجال تفسير نصوص الدستور –والمحكمة 

ذا عبارات النص محل التفسير، واستخالص داللته وفقا لمناهج التفسير، تحريا لمقاصد ه

النص، ووقوفا عند الغاية التي استهدفت من تقريره والغرض المقصود منه ومحموالً 

من الدستور محل طلب التفسير قد أثارت  87و 86و 75عليه، لما كان ذلك، وكانت المواد 

-عند تطبيقها في ظل الظروف الطارئة المتمثلة بجائحة فيروس كورونا المستجد ) كوفيد

باينة حول عقد جلسات المجلس الوطني االتحادي عن بعد ( تفسيرات وآراء مت 19

باستخدام وسائل التقنية الحدثية بخصوص )انعقاد المجلس في مقر عاصمة االتحاد، عالنية 

جلسات المجلس ومداوالته السرية، حضور أغلبية األعضاء والتصويت ( وهو ما يستلزم 

ومقضيات المواد المذكورة وضع تفسير دقيق يحسم أي نزاع أو اختالف بشأن مقاصد 
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ً للكافة لتحقيق التوازن بين الهدف الذي قصده الدستور من تلك النصوص  ويكون ملزما

وإنفاذها وتطبيقها على نحو صحيح دون تزيد. وأنه إزاء الجائحة الخطيرة التي عصفت 

ــاء بكافة دول العالم وبالنظر إلى الظروف الطارئة التي تعيشها دولة اإلمارات نتيجة وب

( وما يحدثه من مخاطر وخيمة على البشر  19 –فيروس كورونا المستجد ) كوفيد 

تصيبهم في صحتهم وتهدد حياتهم فضال عن األضرار التي قد يلحقها بمكونات الوطن 

بكافة صورها، يستوى أن تكون هذه المخاطر من طبيعة مادية أو أن يكون قيامها مستنداً 

يم تشريعي أو اتخاذ تدابير وقائية تكون الزمة وبصورة إلى ضرورة تدخل الدولة بتنظ

عاجلة ال تحتمل التأخير لمواجهة تلك الحالة الطارئة االستئنائية المتمثلة بانتشار الفيروس 

السالل البيان، وتلك هي حالة الضرورة التي دفعت الدولة إلى مواجهة أوضاع قاهرة أو 

ى اإلسراع في اتخاذ تلك التدابير ويكون تدخلها ملحة خالل تلك الفترة العصيبة وتلجئها إل

بها وتطبيقها لها مبرراً بحالة الضرورة ودواعي الصحة العامة تجاه هذا الفيروس، مستنداً 

إليها وبالقدر الذي يكون متناسباً مع متطلبات المرحلة التي تمر بها الدولة في ظل استمرار 

عة استثنائية تمليها طبيعة المرحلة الراهنة خطر الفيروس المذكور، بوصفها تدابير من طبي

وتقتضيها، وهذه الضرورة يسوغ معها استعمال الوسائل اإلجرائية والوقائية التي من 

شأنها درء المخاطر الوبائية التي قد تصيب اإلنسان في صحته وتحصد األنفس التي يعد 

تعملتها جميع مؤسسات حفظها من المقاصد الشرعية الكبرى ومن بين تلك الوسائل التي اس

الدولة في أدائها الحكومي والمؤسسي التواصل بين موظفيها أو المتـعاملين معها عن بعد، 

بوسائل التقنية الحدثية والتواصل المرئي خشية إصابتهم بعدوى فيروس كورونا وتفادي 

رورة آثاره الوخيمة حال تواجدهم مجتمعين في مكان واحد. وإذ كانت الحالة الطارئة والض

الملحة التي فرضها هذا الفيروس قد توافرت موجباتها وحاالتها االستثنائية بالمجلس 

الوطني االتحادي سواء فيما يتعلق بجلساته وكيفية انعقادها والحصول على رأي أغلبية 

أعضائه وتحقق مبدأ عالنية الجلسات أو سريتها وذلك كله على النحو الذي بينته نصوص 

 من دستور دولة االمارات ، وإزاء تلك الحالة االستثنائية الطارئة فنن 87و 86و 75المواد 

أداء مهامه البرلمانية والتشريعية على المجلس الوطني االتحادي ليسوغ له المبرر في 

سبيل االستثناء، عن بعد باستعمال وسائل التقنية الحديثة بما يتفق مع طبيعة المرحلة اآلنية 

الدولة على أن يكون نطاق هذا االستثناء رهنا ببقاء الحالة الطارئة والطارئة التي تمر بها 

ويدور في فلكها وجوداً وعدماً وليس في ذلك ما ينطوى على مساس بالنصوص الدستورية 
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السالفة البيان بالنظر إلى فحوى خطابها وأبعاد حكمتها التي استهدف الدستور من سنها بما 

                                                           سته المحكمة في أسبابها على نحو ما تقدم.يقتضي تفسيرها على النحو الذي أر

 
  
 

           
 


